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DECRETO Nº 5311/2012
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

                                                            
            “Concede os benefícios de isenção da Taxa de 

Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto na Lei nº 1101, de 13 de setembro de 2010, e o teor 
do Processo Administrativo n.º 13233, de 21 de junho de 
2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida isenção de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
inciso II, da Lei nº 1101, de 13 de setembro de 2010, a 
empresa MARIENE STIER - ME, estabelecido no 
Loteamento Guarajuba, S/n, quadra 22 lote “2 e 3” Monte 
Gordo - Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de 
Atividades – CGA nº 04.205/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
96.813.340/0001-00.

 Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando ausente 
os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir da data 
do seu requerimento de 21 de junho de 2011, com amparo no 
art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de dezembro de 
2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20  DE NOVEMBRO  DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
                              Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5312/2012
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

                                                            
            “Concede os benefícios de isenção da Taxa de 

Fiscalização do Funcionamento e dá outras 

providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 12803, de 
05 de julho de 2012.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida isenção de 100% nos 
exercícios de 2012 e 2013, e 50% nos exercícios 
subseqüentes da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - 
TFF, na forma do art. 20, inciso II, da Lei nº 1101, de 13 de 
setembro de 2010, a empresa MARIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA MAGALHÃES-ME, estabelecida na Avenida Radial 
B, nº 46 – loja 002, Mangueiral - Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA nº 26107/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 15.795.148/0001-37.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 05 de julho de 2012, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
                  Secretário da Fazenda

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012

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

NOMEAR BARBARA SILVA SANTOS CONCEIÇÃO, para 
o cargo de Assessor do Executivo I, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 01 
de novembro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012. 
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PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012

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

NOMEAR ADEILSON CARVALHO DOS SANTOS DE 
MACEDO, para o cargo de Secretário Executivo II, símbolo 
GAS IV, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, a 
partir de 01 de novembro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR AILTA CARDOSO DE SOUZA, cadastro nº. 
3359-3 do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria do Governo – SEGOV, a partir de 31 de 
outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO  

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR CHARLES SANTOS COSTA, cadastro nº. 
38541-2, do cargo de Assessor de Secretário II, símbolo 
GAS II, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, a 
partir de 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR RENATO DE LIMA CONCEIÇÃO FILHO, 
cadastro nº. 38569-4 do cargo de Assessor do Executivo I, 
símbolo GES II, da estrutura da Secretaria do Governo – 
SEGOV, em 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR MARIA LICIA DA PIEDADE DE ABREU, 
cadastro nº. 38587-6 do cargo de Supervisor Comunitário, 
símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo – 
SEGOV, em 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR ROBERIA DOS SANTOS COSTA, cadastro 
nº. 38392-1, do cargo de Secretária Executiva II, símbolo 
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GAS IV, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, a 
partir de 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR EUNICE REIS DE MACEDO DOS SANTOS, 
cadastro nº. 38567-0 do cargo de Secretária Executiva II, 
símbolo GAS IV, da estrutura da Secretaria do Governo – 
SEGOV, em 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR GILMAR JOAQUIM DE JESUS, cadastro nº. 
2358-6 do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria da Cultura – SECULT, a partir de 31 de outubro 
de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012

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

NOMEAR ELBA BRITO GARCEZ DE SENA, cadastro nº. 

PÁGINA 03  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -

9963-5, para o cargo de Diretor de Departamento, símbolo 
CC I, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, em 01 
de novembro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR EDNA MARIA DA LUZ MONTENEGRO 
BATISTA, cadastro nº. 38465-2, do cargo de Diretor de 
Departamento, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da 
Saúde – SESAU, em 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012

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

NOMEAR LUANNA LIMA DE HOLANDA CAVALCANTI, 
para o cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS II, da 
estrutura da Secretaria da Habitação - SEHAB, a partir de 01 
de novembro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, resolve: 
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EXONERAR OSMÁRIO DE JESUS SANTANA, cadastro 
nº. 38565-6 do cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS II, 
da estrutura da Secretaria da Habitação – SEHAB, em 31 de 
outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012

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

NOMEAR JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE, para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social - SEDES, a partir de 
01 de novembro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2012

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

EXONERAR ELIANA SILVIA DE SOUZA LEITE, cadastro 
nº. 38626-0 do cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, 
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social – 
SEDES, em 31 de outubro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve: 

EXONERAR AURÉLIO SILVA DE PAULA, 
cadastro nº. 37977-4 do cargo de Supervisor de 
Serviços, símbolo GES V, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento de Esporte e 
Lazer – SEDEL, em 01 de novembro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2012
    

                 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. 
13423/2012.

R E S O L V E

Prorrogar, a pedido da servidora CATIA PEREIRA 
SANTOS GUIMARAES PEREIRA, matrícula n.° 8514-1, 
Professor I, lotada na Secretaria da Educação / SEDUC, a 
Licença sem Vencimentos concedida através do decreto de 
29 de setembro de 2010, pelo período de 24 meses, com 
data de 02 de Outubro de 2012 a 02 de Outubro de 2014.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 01 DE OUTUBRO 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 
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86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto 
dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº. 18897/2012, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora ISAURA MARIA BRANDÃO 
BARRETO, cadastro nº. 7860-7, lotada na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de Secretaria Escolar, 
símbolo SUE-III-B, à sua remuneração, a partir da 
exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO 

EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

LUIZ VALTER DE LIMA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 2012

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 19482.12.1760-11/2012 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, 

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição a servidora MARIA MADALENA SANTOS 
FALCÃO, matrícula 19, no cargo de Auxiliar Legislativo, 
nível 1-I-J, lotada na Câmara Municipal de Camaçari, com 
fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 e 
artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE OUTUBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 2012.

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 18200.12.1751-11/2012 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora ADENILDES PITANGA BASTOS, 
matrícula 2311-3, no cargo de Coordenador Pedagógico, 
nível I, referência F, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, com fundamento no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE OUTUBRO DE 2012. 

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 15356.12.1733-11/2012 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição ao servidor CARLOS ANTONIO CARDOSO, 
matrícula 3258-5, no cargo de Motorista, nível I, referência 
E, lotado na SESAU – Secretaria de Saúde, com 
fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 e 
artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

DECRETO DE 19  DE NOVEMBRO  DE 2012

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,

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Cesar Augusto 
Borges de Andrade, através dos Mandados de Segurança 
Processo ns° 0002435-92.2012.8.05.0039, 0002807-
41.2012.8.05.0039 e
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0300973-27.2012.8.05.0039. 

Considerando a necessidade de regularização da situação 
do quadro de recursos humanos da Administração Municipal 
Direta, de acordo com o Regime Único Estatutário,

Considerando o resultado dos Concursos Públicos dos 
editais n° 001/2007 e 001/2010, resolve:

NOMEAR, em regime estatutário, para os cargos públicos 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
os candidatos aprovados  em concurso público, abaixo 
relacionados, e que atenderá a chamamento na forma do 
edital acima mencionado:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 19 DE NOVEMBRO   DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.

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

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

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

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

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

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra citadas, 

aos servidores infra declinados, em virtude da aprovação no 
estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 22 DE OUTUBRO DE 2012.                                                             
                

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
Secretária da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2012 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca o candidato 
aprovado e classificado no Concurso Público 001/2010, 
para o cargo de ENGENHEIRO SEGURANÇA DO 
TRABALHO conforme relação abaixo, nos dias  26, 27, 
28, 29 e 30 de novembro de  2012 das 09h00 às 12h00 e 
das 13h30min às 16h00, à Rua Francisco Drumond n° 
391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, 
(próximo a Coelba), para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
m í n i m a  e x i g i d a  p a r a  a  f u n ç ã o  c o m  p r é -
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, técnico 
ou superior, expedida por Instituição de ensino autorizada 
por Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado, 
título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, CTPS - 
carteira profissional (págs. da foto e o verso), Carteira 
Nacional de Habilitação, quando o cargo exigir, 
comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento ou certidão de casamento, ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
fotos 3 x 4 recente. Os candidatos devem apresentar 
também os exames médicos nos termos do item 17 do edital 
de concurso público n° 001/2010 conforme período e 
horários relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura do  
concurso público n° 001/2010.

Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de 
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urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade visual com 
ou sem correção devidamente emitida por médico 
profissional, raio X do tórax com laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade 
visual com ou sem correção devidamente emitida por 
médico profissional, raios-X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de próstata 
(homens).

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE 26 a 30/11/2012 
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS DE 03/12 a 19/12/2012.

SEGUNDA-FEIRA: MANHÃ 08h00 às 12h00  TARDE 
13h30min às 16h30min
TERÇA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as 12h00  TARDE 
13h30min às 16h30min
QUARTA-FEIRA: MANHÃ 08h00 às 12h00  TARDE 
13h30min às 16h30min
QUINTA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as  12h00  
SEXTA-FEIRA: MANHÃ 08h00 as 12h00

CONVOCADOS:
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO

Nº.             Nome                  Insc.                Clas.
01   Márcio Costa Pinto da Silva  03420997     2º
  
DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2010. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir 21/11/2012.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE NOVEMBRO DE  2012.

Ednalva Santana  de Souza
Secretária da Administração

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL: 

PORTARIA N° 195/2012
SERVIDOR: Joelita de Souza Damacena
CADASTRO: 8823-4           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2005 a 29/02/2010
GOZO: A partir de 03 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 196/2012
SERVIDOR: Braulio Celestino de Souza
CADASTRO: 8324-0           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 06/10/1995 a 05/10/2000
GOZO: A partir de 03 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 199/2012
SERVIDOR: Rosane Leandro de Santana
CADASTRO: 9633-4          Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 200/2012
SERVIDOR: Mauraci Rosa da Silva Neves
CADASTRO: 3662-2           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 201/2012
SERVIDOR: Eurides dos Santos Fiuza
CADASTRO: 2626-8           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 14/08/1995 a 13/08/2000
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 202/2012
SERVIDOR: Suzana Ferreira da Silva Santos
CADASTRO: 9644-9           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 203/2012
SERVIDOR: Maria das Graças O. dos Santos
CADASTRO: 7099-0           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 03/10/2005 a 02/10/2010
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 204/2012
SERVIDOR: Josefa Ribeiro da Silva
CADASTRO: 9554-8           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 22/09/2007 a 21/09/2012
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 205/2012
SERVIDOR: Nubia Bispo dos Santos
CADASTRO: 7258-8           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 08/06/2005 a 07/06/2010
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 206/2012
SERVIDOR: Evandete Paixão de Jesus
CADASTRO: 7449-9          Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 24/04/1993 a 23/04/1998
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 207/2012
SERVIDOR: Vilma Maria Brito de S. Batista
CADASTRO: 9657-8           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 13/09/2007 a 12/09/2012
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

PORTARIA N° 208/2012
SERVIDOR: Raimunda Araujo dos S. Silva
CADASTRO: 5403-0           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 10/06/2000 a 09/06/2005
GOZO: A partir de 01 de dezembro de 2012.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Natasha Lemos Lucena
CADASTRO: 60136-1          Lotação: SESAU
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FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de maio de 2012.

SERVIDOR: Patrícia Keler Freitas Machado
CADASTRO: 60133-5          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de maio de 2012.

SERVIDOR: Alcemirian France M. Quadros 
CADASTRO: 60528-8          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 15 de maio de 2012.

SERVIDOR: Karyna Neves Teixeira 
CADASTRO: 9999-6          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 16 de maio de 2012.

SERVIDOR: Cibele Vanessa A. Alves Sousa
CADASTRO: 60470-3          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 31 de maio de 2012.

SERVIDOR: Leila Santana Monteiro
CADASTRO: 60120-6          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 10 de maio de 2012.

SERVIDOR: Camila Neves Sá 
CADASTRO: 60478-9          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 24 de maio de 2012.

SERVIDOR: Renata Castro da Cunha
CADASTRO: 60479-1          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 31 de maio de 2012.

SERVIDOR: Karina Pessoa Tanajura Matias
CADASTRO: 60469-8          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 04 de maio de 2012.

SERVIDOR: Simone Pereira Costa Zahler
CADASTRO: 60124-4          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 14 de maio de 2012.

SERVIDOR: Viviane Guardiano de Almeida
CADASTRO: 60468-6          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível II-B
DATA: retroativo a 24 de maio de 2012.

SERVIDOR: Aquiles Tadashi Y. de Carvalho
CADASTRO: 60283-4          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível III-B

PÁGINA 08 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO X - Nº 490 - de 17 a 23 de Novembro de 2012 - 

DATA: retroativo a 03 de maio de 2012.

SERVIDOR: Sued da Silva Soares
CADASTRO: 60137-3          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontóloga Nível I-B 
Para Odontóloga Nível III-B
DATA: retroativo a 09 de maio de 2012.

SERVIDOR: Aide Queiroz Lisboa
CADASTRO: 9725-9          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 14 de maio de 2012.

SERVIDOR: Thomas Wagner N. de Castro
CADASTRO: 60282-2          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de maio de 2012.

SERVIDOR: Marcio Rios Leite
CADASTRO: 9723-5          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 04 de maio de 2012.

SERVIDOR: Fabiana Freire Almeida Silva
CADASTRO: 9752-2          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de novembro de 2011.

SERVIDOR: Patrícia Maria Bacelar B. Rodrigues
CADASTRO: 60006-8          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de maio de 2012.

SERVIDOR: Ana Claudia Conceição da Silva  
CADASTRO: 9976-4          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Fisioterapeuta Nível I-B 
Para Fisioterapeuta Nível III-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

SERVIDOR: Rafaela Ferreira dos Santos  
CADASTRO: 60188-0          Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Fisioterapeuta Nível I-B 
Para Fisioterapeuta Nível II-B
DATA: retroativo a 18 de maio de 2012.

PORTARIA Nº. 041/2012
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012

 

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

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar o art. 2º, da Portaria nº. 005/2011 de 31 de 
Janeiro de 2011, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 2º – A Comissão será composta pelos seguintes “
servidores:
a) Dilvanir Gomes Cerqueira, Coordenador, matricula nº. 
37833-0; 
b) Marcelo Montenegro Silva, Assistente Administrativo, 
matricula nº. 7181-9;
c) Antônio Novaes de Carvalho, Chefe de Setor, matricula 
nº. 36944-4.”

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012.
 

Vital Sampaio Neto
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº. 042/2012
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012

 

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

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar o art. 2º, da Portaria nº. 004/2011 de 26 de 
Janeiro de 2011, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 2º – A Comissão será composta pelos seguintes “
servidores:
a) Dilvanir Gomes Cerqueira, Coordenador, matricula nº. 
37833-0; 
b) Marcelo Montenegro Silva, Assistente Administrativo, 
matricula nº. 7181-9;
c) Antônio Novaes de Carvalho, Chefe de Setor, matricula 
nº. 36944-4.”

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012.

 
Vital Sampaio Neto

Secretário de Saúde

PORTARIA Nº. 10/2012
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

O Secretário Municipal da Cultura, com fulcro na Lei 
Orgânica Municipal e no uso de suas atribuições conferidas 
pela lei nº. 807/2007 que reorganiza a administração pública 
municipal direta e indireta e pelo decreto nº. 4489/2007, e 
ainda,

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de dar a 
máxima transparência na disciplina quanto a solicitação 
para o uso de qualquer dos espaços do Teatro Alberto 
Martins, bem como sua efetiva utilização pela comunidade 
artística.

RESOLVE,

Art. 1º. Instituir normas quando às solicitações de uso de 
qualquer espaço do Teatro Alberto Martins
Art. 2º. A solicitação de autorização para uso de qualquer 
dos espaços do Teatro Alberto Martins deverá ser feita 30 
dias antes da realização do evento através de solicitação 
que deverá ser recebida na secretaria do teatro, observada 
a ordem cronológica das solicitações.
Parágrafo único. As solicitações para uso de qualquer um 
dos espaços do Teatro Alberto Martins cujas atividades não 
sejam artísticas, serão avaliadas pelo secretário da cultura, 
mediante consulta ao administrador do teatro.
Art. 3º.  Na solicitação constarão:
I- nome, endereço completo e telefone do responsável;
II – gênero e título do evento, quando couber;
III - datas e horários pretendidos, incluindo o tempo de 
montagem e desmontagem de objetos do responsável, 
quando couber;
IV - tempo de duração do evento;
V - natureza e finalidade do evento;
VI – classificação indicada, após consulta ao órgão 
competente, quando couber;
VI - RG, CPF ou CNPJ do contratante conforme o caso;
VII - breve currículo do requerente, quando couber;
VIII – plano técnico do evento, quando couber.
IX – autorização do órgão competente para a realização do 
evento com participação de menores, quando couber.
§ 1º. Somente o responsável pelo evento poderá solicitar 
qualquer dos espaços do Teatro Alberto Martins.
§ 2º. O ofício expedido por órgão do Poder Executivo ou 
Legislativo solicitando a realização de atividades se 
adequará, no que couber, ao disposto neste artigo.
Art. 4º. A comunicação feita diretamente ao solicitante de 
qualquer dos espaços do Teatro Alberto Martins deverá 
conter as obrigações e direitos do solicitante.
Art. 5º. As solicitações só serão deferidas caso prevejam o 
acesso gratuito ao público.
Art. 6º. A inclusão de horários extraordinários deverá ser 
estabelecida previamente entre o Teatro Alberto Martins e o 
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solicitante.
Art. 7º. Em caso de cancelamento ou adiamento do evento 
por parte do solicitante, este deverá comunicar em tempo 
razoável anterior ao espetáculo.
Art. 8º.  A solicitação não poderá prever a publicidade.
Art. 9º. Fica expressamente vedado ao solicitante sublocar, 
transferir, ceder ou alugar o espaço, o qual não poderá ser 
usado para fins diversos do descrito na solicitação.
Art. 10. O Teatro Alberto Martins deverá ser informado, na 
solicitação, sobre qualquer efeito especial (água, fogo, 
fumaça, gelo seco, neve artificial e outros) podendo ou não 
permitir sua utilização. 
Parágrafo único. O uso desses efeitos deverá estar dentro 
de todas as normas de segurança, atestado por órgão 
competente, se responsalizando por possíveis danos.
Art. 11. O Teatro Alberto Martins deverá comunicar ao 
solicitante sobre as normas de segurança que deverão ser 
adotadas durante o espetáculo. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE NOVEMBRO DE 
2012.

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
SECRETÁRIO DE CULTURA

RESOLUÇÃO Nº 06/2012

Dispõe sobre a aprovação da inscrição da Associação dos 
Moradores da Alameda da Cebola – AMAC, no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Camaçari – CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari - CMDCA-BA, criado pela Lei 
Municipal n º. 291/91, alterada pela Lei nº 859/2008, usando 
das atribuições e competências que lhe são conferidas por 
lei nos termos da deliberação do Colegiado reunido em 
Assembléia Extraordinária, realizada no dia 27 de agosto do 
ano em curso,   

RESOLVE

Art.1º - Aprovar a Inscrição neste CMDCA da Associação 
dos Moradores da Alameda da Cebola – AMAC.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em Vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 27 de agosto de 2012.

Antonio Costa da Silva
Presidente do CMDCA

PORTARIA N.º 100/2012
DE 08 DE NOVEMBRO 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 CONAMA nº 3925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo 20111 de 22/07/2010, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
Prescal Mineração Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
02.090.557/0001-96, com sede na Ladeira da Cruz da 
Redenção, nº 93, Brotas, no município de Salvador/BA, para 
extração de areia e argila destinada ao uso de construção 
civil, com produção estimada de 69.000 ton/ano, na área da 
poligonal do Processo DNPM nº 870.535/2001, a céu 
aberto, nas coordenadas geográficas em décimo de grau 
Lat./Long.: -12º39'35”457 / -38º11'27”806; -12º39'45”166 / -
38º11'27”805; / - 12º39'45”166 / -38º11'23”994; -
12º39'55”960 / -38º11'23”994; -12º39'55”961 / -
38º12'05”414; -12º39'44”973 / -38º12'05”414; -12º39'44”973 
/ -38º11'36”621; -12º39'44”971 / -38º11'36”621; -
12º39'44”971 / -38º11'36”610; -12º39'35”458 / -
38º11'36”611; -12º39'35”457 / -38º11'27”806; na Fazenda 
Manoel Fernandes, Zona Rural, no município de Camaçari, 
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, exigido na licença anterior; II.    executar o Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 
concomitantemente ao desenvolvimento da lavra, 
observando as exigências de licenças anteriores e as da 
Coordenadoria de Conservação e Manutenção de Áreas 
Verdes – CMAV desta SEDUR quanto a: a) armazenamento 
do solo decapeado; b) instalação de viveiro para produção 
de mudas de espécies nativas e estoque de plântulas, para 
recuperação da área; c) instalação das placas de 
sinalização indicadas no PRAD; d) utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI's pelos 
operários e implementação de gestão de segurança 
ambiental no ambiente de trabalho; d) implementação de 
plano de gerenciamento de resíduo sólido, incluindo os 
resíduos oriundos da manutenção dos tratores e caçambas, 
seguindo as exigências da Resolução CONAMA 
nº362/2005; e) a execução de Plano de Educação 
Ambiental, com a finalidade de preservar a flora e fauna, que 
deverá ser desenvolvido com os funcionários e usuários; f) 
apresentação de Plano de Manejo da Fauna; g) 
apresentação de comprovante de implantação de 
reserva legal; h) apresentar a SEDUR relatório técnico – 
ambiental com fotos das ações e medidas mitigadoras 
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implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
semestral. III. implantar e apresentar a SEDUR, projeto de 
drenagem que assegure o escoamento superficial das 
águas pluviais, a fim de evitar o assoreamento dos corpos 
d´água e o carreamento do solo superficial para as partes 
baixas. Prazo: 60 dias. IV. assegurar em toda área do 
empreendimento, uma cobertura sedimentar arenosa, de 
espessura mínima igual a 5,00 (cinco) metros, medida 
verticalmente a partir do nível máximo das águas das áreas 
embrejadas adjacentes a jazida, a fim de manter os 
processos naturais de recarga dos aqüíferos e 
reabastecimento dos brejos e córregos; V. proceder a 
recuperação e correção dos processos constatados de 
erosão superficial e profunda (voçoroca), por meio da 
implantação de um sistema de drenagem adequado, em 
locais onde existem maiores declividades do terreno natural; 
VI. manter protegidos os taludes em geral, através do plantio 
maciço de espécies nativas locais e/ou com a conservação 
da cobertura vegetal nativa existente, a fim de evitar a 
formação de processos erosivos; VII. proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, pés e 
cristas de talude e valetas de proteção; VIII. implantar e 
apresentar a SEDUR, projeto paisagístico para o 
empreendimento, contemplando um cinturão verde no 
entorno de toda a área da jazida com vegetação nativa 
remanescente, para reduzir os impactos negativos advindos 
da atividade. Prazo: 90 dias; IX. manter a proteção vegetal 
permanentemente verde, utilizando-se da conjugação do 
plantio de gramíneas e leguminosas de “ciclos diferentes”; 
X. Adotar os seguintes procedimentos na remoção da 
cobertura vegetal para executar a atividade: a) suprimir a 
vegetação aos poucos e apenas na proporção que se 
avança na área; b) picotar todo o material lenhoso e estocar 
para ser espalhado sobre o solo, posteriormente; c) em 
hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da vegetação; d) obter a manifestação do Instituto 
der Meio Ambiente – IMA quanto a supressão de vegetação. 
Prazo: 90 dias; XI. replantar sempre que possível, em áreas 
adjacentes, as espécies arbóreas retiradas; XII. priorizar a 
contratação da mão de obra local, a fim de minimizar os 
impactos sócio-econômicos, 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 
e m p r e e n d i m e n t o ;  X I V.  a d o t a r  a s  N o r m a s  
Regulamentadoras de Mineração determinada na portaria 
DNPM nº 237/01: NRM – 02 (Lavra a Céu Aberto); NRM – 09 
(Prevenção contra Poeiras); NRM – 12 (Sinalização de 
Áreas de Trabalho e de Circulação); NRM – 13 (Circulação e 
Transporte de Pessoas e Materiais); NRM – 14 (Máquinas, 
Equipamentos e Ferramentas); NRM – 15 (Instalações); 
NRM – 17 (Topografia e Minas); NRM – 19 (Disposição de 
Estéril, Rejeitos e Produtos); NRM – 20 (Suspensão, 
Fechamento de Mina e Retomada das Operações 
M i n e i r a s ) ; N R M  – 2 1  ( R e a b i l i t a ç ã o  d e  Á r e a s  
Pesquisadas,Mineradas e Impactadas); NRM – 22 
(Proteção ao Trabalhador); XV. apresentar a SEDUR: a) 
Decreto de Lavra, expedido pelo DNPM, compatível com 
a área da licença, sem o qual esta licença poderá ser 
cancelada. Prazo: 60 dias; b) obter a Autorização de 
Supressão de Vegetação emitida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR. Prazo: 30 dias; XVI. 
dispor, de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, 
seguindo parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; XVII. 
apresentar a SEDUR, Carta de Viabilidade da Limpeza 
Pública de Camaçari – LIMPEC, para recolhimento de 

resíduo sólido. Prazo: 60 dias. XVIII. efetuar o recolhimento 
e a destinação final do lixo doméstico das faixas marginais 
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; 
XIX. adotar as seguintes medidas quanto à saúde e 
segurança dos trabalhadores: a) elaborar e implantar 
programa de saúde do trabalhador e segurança do trabalho 
que priorize medidas preventivas de caráter coletivo 
(envolvendo treinamento e capacitação), conforme normas 
definidas pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e 
Emprego; b) adotar quando necessário medidas de 
correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) eliminação da 
fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 3) controle do 
risco no meio ambiente de trabalho; 4) proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização de 
EPI, estes contemplados, quando as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XX. cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de  
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR, observando as recomendações da Coordenadoria 
de Áreas Verdes desta Secretaria, e não permitir estocar e 
dispor os rejeitos, na vertente da área da mineração, assim 
como espalhá-los pelas frentes da lavra e praça de 
embarque; XXI. 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 
das águas superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar 
impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico; XXII limitar 
a exploração do areal no entorno do polígono formado pelos 
vértices ( 587.566; 8.600.018), ( 587.566; 8.600.315), ( 
587.827; 8.600.315) e ( 587.827; 8.600.018) internos a 
poligonal ativa do Processo DNPM; XXIII. otimizar os 
acessos, já existentes, com melhoramentos, sinalização e 
ampliação da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XXIV. não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza paisagística; XXV. não constituir 
ameaça a segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXVI. não prejudicar o 
funcionamento regular de escolas, hospitais, ambulatórios, 
casas de saúde, repouso ou similares; XXVII. 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 A Licença ora concedida refere-se a 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 
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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 08 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 101/ 2012
DE 20 DE NOVEMBRODE 2012

“Dispõe sobre a Aprovação do desmembramento de uma 
área situada na Rua da Ambrosia, Inocoop, antiga Travessa 
do Carmo, Sede, Município de Camaçari, com 21.287,48m², 
que será dividida em seis novas áreas com 6.491,59m², 
283,49m², 428,48m², 3.350,00m², 4.129,24m² e 6.604,68m² 
na forma que indica”.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no 

uso das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 

nº. 4365/2007 e tendo em vista o quanto consta no processo 

administrativo n° 15577/2011 e demais disposições de 

Direito pertinentes,

 

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área medindo 
21.287,48m², localizada na Rua da Ambrosia, Inocoop, 
antiga Travessa do Carmo, Sede, Município de Camaçari 
em seis novas áreas de 6.491,59m², 283,49m², 428,48m², 
3.350,00m², 4.129,24m² e 6.604,68m². 

§ 1º - A área ora desmembrada é de propriedade do 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, localizada conforme acima 
descrito, e devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício 
do Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, 

osob matrícula de n . 11.652, em 01 de março de 1991. 
§ 2º - A área indicada no § 1º foi declarada de utilidade 
pública para fins de desapropriação, conforme Decreto 

oMunicipal de n . 2.045/91.
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:
LOTE ORIGINAL
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto V-0”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM 
(N=8.595.213,9708, E= 573.871,0741), resultante do 
encontro da Rua Nossa Senhora do Carmo com a Rua do 
Contorno do Centro Administrativo, a uma distância de 
8,72m (oito metros e setenta e dois centímetros) 
encontramos o “Ponto V-1”, de coordenadas UTM 
(N=8.595.207,8535, E=573.877,2901); daí, virando-se a 

direita a uma distancia de 164,77m (cento e sessenta e 
quatro metro e setenta e sete centímetros) encontramos 
o “Ponto V-2”, de coordenadas UTM (N=8.595.046,7102, 
E=573.907,3943); daí, virando-se a esquerda a uma 
distância de 83,82m (oitenta e três metros e oitenta e 
dois centímetros) encontramos o Ponto V-3B” de 
coordenadas UTM (N=8.595.066,1529 E=573.989,6424); 
daí, virando-se a direita a uma distância de 70,00m 
(setenta metros) encontramos o “Ponto V-4”, de 
coordenadas UTM (N=8.595.008,0187 E=573.966,4867); 
daí, virando-se a direita a uma distancia de 36,00m 
(trinta e seis metros) encontramos o “Ponto V-5”, de 
coordenadas UTM (N=8.594.980,6611 E=573.943,0867); 
daí, virando-se a direita a uma distância de 27,50m 
(vinte e sete metros e cinqüenta centímetros) 
encontramos o “Ponto V-6”, de coordenadas UTM 
(N=8.594.995.0468, E=573.919,6495); daí, virando-se a 
esquerda a uma distância de 43,00m (quarenta e três 
metros) encontramos o Ponto V-7” de coordenadas 
UTM ( N=8.594.981,4323, E=573.878,8617); daí, virando-
se a direita a uma distância de 48,00m (quarenta e oito 
metros) encontramos o “Ponto V-8”, de coordenadas 
UTM (N=8.595.007,9543 E=573.838,8544); daí, virando-
se a esquerda a uma distância de 25,50m (vinte e cinco 
metros e cinqüenta centímetros) encontramos o “Ponto 
V-9”, de coordenadas UTM ( N=8.595.014,3568 
E=573.814,1713); daí, em reta, a uma distância de 
18,00m (dezoito metros) encontramos o “Ponto V-10”, 
d e  c o o r d e n a d a s  U T M  ( N = 8 . 5 9 5 . 0 1 5 . 8 3 8 9 ,  
E=573.804,2459); daí, virando-se a direita a uma 
distância de 143,00m (cento e quarenta e três metros) 
encontramos o “PONTO V-11”, de coordenadas UTM (N= 
8.595.134,8463, E= 573.813,1605); daí, virando-se a direita 
a uma distância de 90,00m (noventa metros) retornamos ao 
“PONTO V-0”, fechando-se assim um polígono de 12 
(doze) lados, cuja área inscrita é de aproximadamente 
21.287,48m². 

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:

LOTE  01B
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto V-7”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM 
(N=8.594.981,4323, E= 573.878,8617), resultante do 
encontro da Rua Dias d' Ávila com a Rua da Ambrósia, a 
uma distancia de 22,72m (vinte e dois metros e setenta e 
dois centímetros) encontramos o “Ponto V-7A”, de 
coordenadas UTM (N=8594990,6677, E=573859,8973); 
daí, virando-se a direita a uma distancia de 10,49m (dez 
metros e quarenta e nove centímetros) encontramos o 
“Ponto P-1”, de coordenadas UTM (N= 8.594.959,80 
E=573.821,18); daí, virando-se a direita a uma distância 
de 15,97m (quinze metros e noventa e sete centímetros) 
encontramos o Ponto P-6” de coordenadas UTM 
(N=8.594.959,29 E=573.836,95); daí, segue-se 
caminhando em linha reta em direção ao fundo da 
transportadora Nova Guaira por 49,82m(quarenta e 
nove metros e oitenta e dois centímetros) ate 
encontramos o “Ponto P-4”, de coordenadas UTM 
(N=8.595.003,48 E=573.860,58); daí, virando-se a 
esquerda a uma distancia de 15,97m (quinze metros e 
noventa e sete centímetros) encontramos o “Ponto P-
3” ,  de  coordenadas  UTM (N=8 .595 .003 ,78  
E=573.8744,51); daí, a uma distancia de 8,05m (oito 
metros e cinco centímetros) encontramos o “Ponto V-
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aproximadamente 428,48m².

LOTE  04B
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto V-9”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM 
(N=8.595.009,82, E=573.813,63), resultante do encontro da 
Rua da Ambrósia com a Rua Monte Gordo, daí, virando-se a 
direita a uma distância de 48,14m (quarenta e oito metros e 
quatorze centímetros) encontramos o “Ponto V-14A”, de 
coordenadas UTM (N=8.595.052,21, E=573.809,42); daí, 
virando-se a direita a uma distância de 81,30m (oitenta e 
um metros e trinta centímetros), encontramos o “Ponto 
V-7B”, de coordenadas UTM (N=8.595.052,21, 
E=573.890,72); daí, virando-se a direita a uma distância 
de 68,83m (sessenta e oito metros e oitenta e três 
centímetros), encontramos o “Ponto V-7A”, de 
coordenadas UTM (N=8.594.990,66, E=573.859,89);daí, 
virando-se a direita a uma distância de 25,18m (vinte e 
cinco metros e dezoito centímetros), encontramos o 
“Ponto V-8”, de coordenadas UTM (N=8.595.004,07, 
E=573.838,47); daí , virando-se a esquerda a uma 
distância de 25,50m (vinte e cinco metros e cinqüenta 
centímetros), retornamos ao “Ponto V-9”, fechando-se 
assim um polígono de 5 (cinco) lados, cuja área inscrita 
é de aproximadamente 3.350,00 m².

LOTE 05B
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto V-14A”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM 
(N=8.595.052,21, E=573.809,42); daí, a uma distância de 
45,76m (quarenta e cinco metros e setenta e seis 
centímetros) encontramos o “Ponto V-14B”, de 
coordenadas UTM (N=8.595.097,81, E=573.813,27); daí 
virando-se a direita a uma distância de 84,36m (oitenta e 
quatro metros e trinta e seis centímetros), encontramos 
o “Ponto V-1A”, de coordenadas UTM  (N= 8.595.097,81, 
E=573.897,84); daí, virando-se a direita a uma distância 
de 46,38m ( quarenta e seis metros e trinta e oito 
centímetros), encontramos o “Ponto V-1B”, de 
coordenadas UTM (N=8.595.052,21, E=573.906,16); daí, 
virando-se a direita a uma distância de 96,74m (Noventa 
e seis metros e setenta e quatro centímetros) 
retornamos ao “Ponto V-14A”, fechando-se assim um 
polígono de 4 (quatro) lados, cuja a área inscrita é de 
aproximadamente 4.129,24m².

LOTE 06B
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto V-1”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM 
(N=8.595.207,85, E=573.877,29); resultante do encontro da 
Avenida de Contorno do Centro Administrativa com a Rua 
Nossa Senhora do Carmo, a uma distância de 111,50m 
(cento e onze metros e cinqüenta centímetros) encontramos 
o “PONTO V-1A”, de coordenadas UTM (N=8.595.097,81, 
E=573.897,84); daí, virando-se a direita a uma distância 
de 84,36m (oitenta e quatro metros e trinta e seis 
centímetros) encontramos o “PONTO V-14B”, de 
coordenadas UTM (N=8.595.097,81, E=573.813,27); daí, 
virando-se a direita a uma distância de 39,21m (trinta e 
nove metros e vinte e um centímetros) encontramos o 
“PONTO V-15”, de coordenadas UTM ( N=8.595.132,99, 
E=573.815,28); daí, virando-se a esquerda a uma 
distância de 16,95m (dezesseis metros e noventa e 
cinco centímetros) encontramos o “PONTO V-16”, de 
coordenadas UTM ( N=8.595.153,52, E=573.810,79); daí, 
virando-se a direita a uma distância de 87,72m (oitenta e 
sete metros e setenta e dois centímetros) retornamos ao 

7B”, de coordenadas UTM (N=8595052,2167,  
E=573890,7275); daí, virando-se a direita a uma 
distancia de 15,43m (quinze metros e quarenta e três 
centímetros) encontramos o Ponto V-1B” de 
coordenadas UTM ( N=8595052,2167, E=573906,1621); 
daí, virando-se a  esquerda a uma distancia de 4,32m 
(quatro metros e trinta e dois centímetros) encontramos 
o “Ponto V-1C”, de coordenadas UTM (N=8595056,4632  
E=573905,4388); daí, virando-se a direita a uma 
distancia de 83,14m (oitenta e três metros e quatorze 
centímetros) encontramos o “Ponto V-3B”, de 
coordenadas UTM ( N=8595074,1149  E=573986,6783); 
daí, virando-se a direita a uma distancia de 11,27m ( onze 
metros e vinte e sete centímetros) encontramos o 
“Ponto V-3A”, de coordenadas UTM (N=8595063,6239, 
E=573983,2725); daí, virando-se a direita a uma 
distancia de 58,72m (cinquenta e oito metros e setenta e 
dois centímetros) encontramos o “PONTO V-4”, de 
coordenadas UTM (N= 8.595.008,0187, E= 573.966,4867); 
daí, virando-se a direita a uma distancia de 36,00m(trinta e 
seis metros) encontramos o “PONTO V-5”, de coordenadas 
UTM (N=8.594.980,6611, E=573.943,0867); daí, virando-se 
a direita a uma distancia de 27,50m (vinte e sete metros e 
cinquenta centímetros) encontramos o “PONTO V-6”, de 
coordenadas UTM (N= 8.594.995,0468, E= 573.919,6495); 
daí, virando-se a esquerda a uma distancia de 43,00m 
(quarenta e três metros) retornamos ao “PONTO V-7”, 
fechando-se assim um polígono de 13 (treze) lados, cuja 
área inscrita é de aproximadamente 6.491,59m². 
LOTE 02B
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto P-1”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM (N= 
8.594.959,80 E= 573.821,18), daí, seguindo pelo muro do 
Centro de Apoio a Mulher, a uma distância de 19,82m 
(dezenove metros e oitenta e dois centímetros) 
encontramos o “Ponto P-2”, de coordenadas UTM 
(N=8.594.977,03 E=573.830,63); daí, virando-se a direita 
a uma distância de 15,97m (quinze metros e noventa e 
sete centímetros) encontramos o Ponto P-5” de 
coordenadas UTM (N=8.594.977,23 E=573.846,94); daí, a 
uma distância de 19,82m (dezenove metros e oitenta e dois 
centímetros) encontramos o “Ponto P-6”, de 
coordenadas UTM (N=8.594.959,29 E=573.836,95); daí, 
virando-se a direita a uma distância de 15,97m (quinze 
metros e noventa e sete centímetros) encontramos o 
Ponto P-1” ,inicio descritivo da área em questão, 
fechando-se assim um polígono de 4 (quatro) lados, cuja 
área inscrita é de aproximadamente 283,49m².

LOTE 03B
Para descrição da área em questão, tomamos como ponto 
de partida, um ponto, denominado “Ponto P-2”, início 
descritivo da área em questão, de coordenadas UTM 
(N=8.594.977,03 E=573.830,63), daí, seguindo pelo muro 
do Centro de Apoio a Mulher, a uma distância de 30,00m 
(trinta metros) encontramos o “Ponto P-3”, de 
coordenadas UTM (N=8.595.003,78 E=573.8744,51); daí, 
virando-se a direita a uma distância de 15,97m (quinze 
metros e noventa e sete centímetros) encontramos o 
Ponto P-4” de coordenadas UTM (N=8.595.003,48 
E=573.860,58); daí, a uma distância de 30,00m (trinta 
metros) encontramos o “Ponto P-5”, de coordenadas 
UTM (N=8.594.977,03 E=573.846,94); daí, virando-se a 
direita a uma distância de 15,97m (quinze metros e 
noventa e sete centímetros) encontramos o Ponto P-2” 
,inicio descritivo da área em questão, fechando-se assim 
um polígono de 4 (quatro) lados, cuja área inscrita é de 
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Trabalho e Emprego; VI. realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; VII. 
implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
– PGRS, conforme plano apresentado. Contemplar 
todos os resíduos (equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de 
escritório, resíduos oleosos passíveis de serem 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos, 
dentre outros), informando a quantidade a classe, o 
local de geração, o acondicionamento/ armazenamento 
e a destinação final. Prazo: 60 dias; VIII. armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área 
r e s e r v a d a  d o t a d a  d e  c o b e r t u r a  e  p i s o  
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. Prazo: 90 dias; 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. 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; XII. 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 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 21 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

“PONTO V-1”, fechando-se assim um polígono de 5 
(cinco) lados, cuja área inscrita é de aproximadamente 
6.604,68m².
 Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e 
Oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Portaria de nº 04 de 12 de janeiro de 2012.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA N.º 102/2012
DE 21 DE NOVEMBRO 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 19233/2012, de 05/10/2012, 

RESOLVE:
Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
REPLAN INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
15.666.739/0002-95, com sede no(a) na Avenida Santa 
Luzia, nº 1094, Edifício Center 3, Andar 3, Sala 301, Bairro 
Horto Florestal, Salvador/BA, para reciclagem de pneus, no 
endereço Avenida Leste, s/nº, Quadra V, Lotes 12,13,14 e 
15, Galpão 04 e 05, Bairro Polo de Apoio, Camaçari/Ba, 
nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. operar 
a unidade industrial de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
sempre que possível soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II implantar e apresentar a 
SEDUR quando do requerimento de renovação desta 
licença, 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 



PÁGINA 15PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL ANO X - Nº 490 - de 17 a 23 de Novembro de 2012 - 

e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
apresentar e implantar: a) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas; b) 
programa de educação ambiental acompanhado do 
cronograma de execução, voltado para os funcionários da 
obra, contemplando a gestão adequada dos resíduos, com o 
objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 
adequado e ações de sustentabilidade ambiental; c) projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: 120 dias; d) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização para fins de 
irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns; e) se 
possível implantar projetos alternativos de energia elétrica, 
com geradores eólicos e/ou solares, para as áreas de uso 
comum,quando possível; f) Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, contemplando principalmente a faixa 
de preservação permanente dentro da área de abrangência 
do empreendimento; g) manter e atualizar sempre o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção Civil – PCMAT; III. obter a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR, quanto a supressão de vegetação. 
Prazo: 90 dias; IV. apresentar outorga, emitida pelo Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado 
da Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 90 dias; V. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, emitida por esta SEDUR; VI. Não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
(APP), sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação do córrego de largura igual a 30(trinta) 
metros, medida horizontalmente a partir da sua margem no 
seu nível alto, conforme estabelece a legislação vigente; VII. 
executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 
com acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
VIII. garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; IX. implementar 
procedimento de monitoramento do solo em pontos de 
jusante e montante da disposição de efluente tratado no 
solo. Prazo: 120 dias; X. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, 
de 03/09/2008. 
Art. 2.º 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. 

PORTARIA N.º 105 /2012
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012

O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, 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 21326/2012, de 
07/11/2012, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, CNPJ:15.527.643/0001-65, com sede na Av. Nações 
Unidas, nº 8501, Pimheiros, São Paulo/SP, para 
implantação de um empreendimento do tipo loteamento 
denominado Terras Alphaville Camaçari, com área total de 
466.824,21m², composto de 626 lotes residenciais, 08 lotes 
comerciais, 03 lotes institucionais (destinados a associação 
de moradores), totalizando 637 lotes, distribuídos em 32 
quadra. Área non aedificandi (faixa de domínio da BA 531) 
com 4.271,90m²; Área de Preservação Permanente com 
90.214,68m²; Área liquida com 372.337,63m²; Área para 
equipamento urbano com 2.608,19m², correspondendo a 
0,56% da área total da gleba, área institucional, 
correspondente a 5% da área total da gleba, equivalente a 
23.341,21m²; Área pública com 170.786,66m², 
correspondendo a 45,98% da área liquida, sendo área verde 
com 75.488,00m², correspondendo a 20,27% da área 
líquida; área de sistema viário (ruas, vielas e passeios) com 
93.011,68m². localizado no endereço Estrada da 
Cascalheira (BA 522) Km 0, Parque das Mangabas, 
Camaçari BA, situado na Zona de Expansão Controlada 
–ZEC 6 da Macrozona CA.ZU.1 – Macrozona Urbana da 
Sede, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar 
os impactos durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo 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) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual – EPI aos funcionários 
da obra, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; f) remover na conclusão do 
empreendimento  todas as instalações do canteiro de obras 
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geração, o acondicionamento/ armazenamento e a 
destinação final. Prazo: 60 dias; VII. 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; VIII. 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; IX. apresentar, implantar e 
manter atualizado o PPRA, buscando sempre que 
possível a redução do grau de riscos ambientais. Prazo: 
90 dias; X. apresentar laudo de estanqueidade dos tanques 
de armazenamento, inclusive 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: 60 dias. XI. 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; XII. 
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; XIII. 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; XIV. informar imediatamente 
a SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 
promovendo a remediação de toda a área contaminada; XV. 
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; 
XVI. apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiro – AVCB. Prazo: 30 dias; 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 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 22 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 106 /2012
DE 22 DE NOVEMBRO 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 18640/2012, de 26/09/2012, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
PORTAL DE ITAPUÃ COMERCIO E SERVIÇOS, inscrito(a) 
no CNPJ/CPF 03.067.694/0009-20, com endereço na 
Estrada do Coco, BA 099, Área Comercial do Loteamento 
Paradiso Laguna, Arembepe, Distrito de Vila de Abrantes, 
Camaçari/BA, para a atividade de abastecimento de 
combustíveis(gasolina, álcool e diesel), capacidade de 
armazenamento de 60m³, comércio de derivados de 
petróleo, bem como serviços de troca de óleo e lavagem de 
veículos, lanchonete e delicatessen na MACROZONA: 
AB.ZU 2 – Abrantes, ZONA: Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 2, Distrito Abrantes, 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.  apresentar e 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 
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reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme legislação 
vigente, sistemas de tratamento de efluente doméstico e 
promover a limpeza dos mesmos somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciada; d) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento 
somente proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção 
individual – EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. apresentar e implantar: a) 
projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas; b) programa de 
educação ambiental acompanhado do cronograma de 
execução, voltado para os funcionários da obra, 
contemplando a gestão adequada dos resíduos, com o 
objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 
adequado e ações de sustentabilidade ambiental. 
Prazo: 90 dias; c) projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Prazo: 
120 dias; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, armazenamento e 
utilização para fins de irrigação de jardins e limpeza de áreas 
comuns; e) se possível implantar projetos alternativos de 
energia elétrica, com geradores eólicos e/ou solares, para 
as áreas de uso comum,quando possível; f) Plano de 
Recuperação de Área Degradada – PRAD, contemplando 
principalmente a recuperação do córrego e sua faixa de 
preservação permanente dentro da área de abrangência do 
empreendimento; g) manter e atualizar sempre o Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; III. obter a manifestação da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quanto a supressão de vegetação. Prazo: 30 dias; IV. 
apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente em corpo hídrico; construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 90 dias; V. 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto, emitida 
através do Processo nº05148/2011 de03/03/2011, por esta 
SEDUR; VI. Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente (APP), sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação do 
córrego de largura igual a 30(trinta) metros, medida 
horizontalmente a partir da sua margem no seu nível 
alto, conforme estabelece a legislação vigente; VII. 
executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 
com acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
VIII. garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; IX. implementar 
procedimento de monitoramento do solo em pontos de 
jusante e montante da disposição de efluente tratado no 
solo. Prazo: 90 dias. X. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 107 /2012
DE 22 DE NOVEMBRO 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 CONAMA nº 3925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 20007/2012, de 19/10/2012,

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à SPE 
C A S A S  D O  L I TO R A L E M P R E E N D I M E N TO S  
IMOBILIARIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/CPF 
13.672.009/0001-90, com sede no(a) Avenida Centenário, 
nº 2411,Edif. Empresarial Centenário ,Sala 201, Bairro 
Chame-Chame,Salvador/BA, para implantação de um 
empreendimento do tipo urbanização integrada, 
compreendendo conjuntos residenciais compostos de 102 
casa do tipo sobrado, com 02 pavimentos mais 02 blocos 
com 16 apartamentos com 02 pavimentos, resultanto em 
118 unidades habitacionais e 134 vagas de estacionamento, 
além de área de lazer com quiosque, piscinas, parque 
infantil, quadra de vôlei, campo de futebol, salão de festas, 
salão de jogos, espaço grill, área de ginástica, guarita e casa 
de lixo. Distribuído da seguinte forma: Área Verde/Lazer 
Comum: 4.741,23m²; Área Ocupada: 5.453,08m²; Área 
Construída: 9.452,32m²; Área Permeável: 13.680,00m²; 
Área de Vias: 2.981,98m²; Taxa de Ocupação: 24%; 
Coeficiente de Aproveitamento: 0,41; Taxa de 
Permeabilidade: 60% localizado no Área de terra 
denominada Sitio Assis, Porção n°02 do lote 21, Colonia Boa 
União, Distrito de Abrantes,Camaçari/BA,na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 4 da Macrozona Urbana de 
Catu de Abrantes, AB-ZU.2 – Abrantes, Camaçari/BA, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 
as seguintes ações de forma a minimizar os impactos 
durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo 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 
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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) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção 
individual – EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. apresentar e implantar: a) 
projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas; b) programa de 
educação ambiental acompanhado do cronograma de 
execução, voltado para os funcionários da obra, 
contemplando a gestão adequada dos resíduos, com o 
objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 
adequado e ações de sustentabilidade ambiental; c) projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: 120 dias; d) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização para fins de 
irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns; e) se 
possível implantar projetos alternativos de energia elétrica, 
com geradores eólicos e/ou solares, para as áreas de uso 
comum,quando possível; f) Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, contemplando principalmente a faixa 
de preservação permanente dentro da área de abrangência 
do empreendimento; g) manter e atualizar sempre o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil – PCMAT; III. obter a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR, quanto a supressão de vegetação. 
Prazo: 90 dias; IV. apresentar outorga, emitida pelo Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado 
da Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 90 dias; V. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, emitida por esta SEDUR; VI. Não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
(APP), sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação do córrego de largura igual a 30(trinta) 
metros, medida horizontalmente a partir da sua margem no 
seu nível alto, conforme estabelece a legislação vigente; VII. 
executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 
com acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 

de 03/09/2008.
 Art. 2.º A Licença ora concedida refere-se a 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 22 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 109/2012
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012

O Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, 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 14678/2012, de 
02/08/2012, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à JMJ 
E M P R E E N D I M E N T O S  S P E  LT D A ,  C N P J :  
14.034.891/0001-01, com sede na Estrada do Coco, Barra 
de Jacuipe, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, no endereço 
Estada do Coco, km 31, Área Remanescente da Fazenda 
Abaeté, Distrito de Abrantes,Camaçari BA, para 
implantação de um empreendimento do tipo loteamento, 
composto de 245 lotes residenciais (unifamiliar) e 09 lotes 
comerciais, totalizando 245 lotes, distribuídos em 30 
quadras, com o seguinte quadro de área: Área de 
Preservação Permanente –APP de 152.006,80m²; área 
liquida de 336.245,67m²; área de domínio público de 
130.931,72m²; correspondente a 35,04% da área total da 
gleba, distribuídas em :1) área  de praça com 2.568,01m²; 2) 
área destinada à hípica com 3.346,81m²; 3) para clube com 
6.904,80m²; 4) área de sistema viário com 73.761,95m² e 
área verde com 54.579,93m², área total de área verde/lazer 
de 67.387,55m² correspondente a 20,04% da área líquida e 
área institucional com 24.661,17m², situado na Zona de 
Expansão Controlada –ZEC 3 da Macrozona AB.ZU.7 – 
Macrozona Urbana do Capivara, Camaçari/BA, conforme 
Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 
as seguintes ações de forma a minimizar os impactos 
durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
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BA 099, Estrada do Coco, km 31, Área Remanescente da 
Fazenda Abaeté, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, na 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 3 da Macrozona 
AB.ZU.7 – Macrozona Urbana do Capivara, Camaçari/BA, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada, portando cópia 
da Autorização de Supressão da Vegetação e Licença 
Ambiental; II. somente poderá executar/supressão na área 
da poligonal dos vértices indicados; III. efetuar remoção, 
transporte e armazenamento apropriado de serrapilheira e 
dos resíduos vegetais das áreas desmatadas, que deverão 
ser utilizados na recuperação da APP e/ou no projeto de 
paisagismo; IV. o material lenhoso resultante da supressão 
de vegetação deverá ser doado à comunidade carente; V. 
apresentar a SEDUR, relatório de acompanhamento de 
distribuição do material lenhoso a comunidade local, 
contendo documentos comprobatórios da entrega 
assinados; VI. realizar o afugentamento, resgate e 
transporte da fauna antes de qualquer intervenção na área 
objeto de supressão de vegetação; VII. após o término das 
atividades de supressão deverá ser encaminhado a 
SEDUR/CMA, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório 
conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo registro 
fotográficos, romaneio, quantitativo em área volumetria da 
vegetação efetivamente suprimida e a comprovação da 
destinação do material lenhoso e da fauna e flora resgatada; 
VIII. como medida compensatória pela supressão da 
vegetação deverá doar 200 mudas de árvore de espécie da 
Mata Atlântica ao município.
Art. 2º - O rendimento material lenhoso foi estimado em 
inexpressivo. 
Art. 3º - Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão  ser aproveitados conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei nº 10.431/2006 sujeitando-se 
o transporte ao Art. 144 da mesma. 
Art. 4º – A autorização de supressão de vegetação, para a 
produção de carvão vegetal exige a licença ambiental. 
Art. 5º - O descumprimento pelo requerente das atividades 
previstas no Projeto Técnico anexado automaticamente 
esta ASV será cancelada.
Art. 6º - Estabelecer que esta Autorização bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 

DESAPROPRIAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. DILSON 

MAGALHÃES ALVES. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ sob nº 
14.109.763/0001-80, com sede à Av. Francisco Drumond, 

VIII. garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; IX. implementar 
procedimento de monitoramento do solo em pontos de 
jusante e montante da disposição de efluente tratado no 
solo. Prazo: 120 dias; X. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, 
de 03/09/2008. 
Art. 2.º 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 22 DE NOVEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 110/2012
DE 22 DE NOVEMBRO 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 
3.925/2009, de 30/01/2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29/01/2010, e Lei Complementar nº 140, de 
08/12/2012, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 19171/2012, de 04/10/2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 1 (um) ano, à JMJ 
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
14.034.891/0001-01, para construção de empreendimento 
urbanístico denominado LOTEAMENTO VILLAS DO 
JACUÍPE COUNTRY, área total de empreendimento 
491.926,77m² e área de intervenção para autorizada de 
supressão de vegetação relativo a uma a área de 
336.246,46m², delimitada pela  coordenadas UTM são: V1: 
592.429 - 8.594.358; V2: 592.480 - 8.594.374; V3: 592.572 - 
8.594.543; V4: 592.498 - 8.594.543; V5: 592.491 - 
8.594.656; V6: 592.465 - 8.594.691; V7: 592.150 - 
8.594.665; V8: 592.184 - 8.594.721; V9: 592.192 - 
8.594.762; V10: 592.140 - 8.594.784; V11: 592.091 - 
8.594.777; V12: 592.102 - 8.594.718; V13: 592.144 - 
8.594.751; V14: 592.996 - 8.594.967; V15: 592.055 - 
8.594.955; V16: 592.106 - 8.594.999; V17: 592.059 - 
8.594.664; V18: 592.016 - 8.594.381; V19: 592.130 - 
8.594.472; V20: 592.166 - 8.594.320, localizado na Rodovia 
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obrigado a fazer desta transação sempre boa, firme e 
valiosa, por seus herdeiros ou sucessores, defendendo o 
EXPROPRIANTE de quaisquer dúvidas futuras, 
comprometendo-se assinar a Escritura Pública definitiva da 
área de terras, objeto desta transação.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Camaçari como 
competente para dirimir eventuais dúvidas ou cláusulas aqui 
convencionadas, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente 
instrumento em três vias de igual forma e teor, para um único 
efeito legal, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas.
Camaçari, 02 de outubro de 2012.
                                                               
LUIZ CARLOS CAETANO                                                                           
MUNICÍPIO 

ANDERSON SANTOS NOGUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
 
DILSON MAGALHÃES ALVES
                                                                        
EXPROPRIADO
TESTEMUNHAS:
1.____________________________________________
RG
CPF
2.____________________________________________
RG
CPF

PORTARIA N° 402/2012
DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 19482.12.1760-11/2012, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
MADALENA SANTOS FALCÃO, matrícula 19, no cargo de 
Auxiliar Legislativo, nível 1-I-J, lotada na Câmara Municipal 
de Camaçari, no valor de R$ 1.245,46 (hum mil, duzentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) do salário de 
contribuição do mês de setembro de 2012, constituída das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 927,48 (novecentos e 
vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 25% (vinte e cinco por cento) do salário 
base R$ 249,09 (duzentos e quarenta e nove reais e nove 
centavos), Vantagem Pessoal R$ 68,89 (sessenta e oito 

s/n, CEP 42.800-970, centro, Camaçari-Bahia, doravante 
denominado EXPROPRIANTE, neste ato representado 
pelo Chefe do Executivo Municipal, Sr. LUIZ CARLOS 
CAETANO, brasileiro, casado, farmacêutico, inscrito no 
CPF sob o nº 074.094.195-04, portador do RG de nº 10.299-
34 SSP/BA e pelo Presidente da Comissão de Negociação 
de Indenização para Desapropriação, Dr. ANDERSON 
SANTOS NOGUEIRA, brasileiro, Advogado, inscrito na 
OAB/BA sob o nº 21.951, portador da Cédula de Identidade 
nº 07894183 04 SSP/BA, em face da autorização expressa 
contida no art. 1º do Decreto Municipal de nº 4791/2009, de 
16 de julho de 2009,  que altera o Decreto Municipal de n° 
4575 de 2008 e o Sr. DILSON MAGALHÃES ALVES , 
brasileiro, casado, portador do RG de n° 905.947, SSP/BA e 
inscrito no CPF sob o n° 037.467.205-91, residente e 
domiciliado na Rua Itacimirim, Bl. “l”, Apt° 201, Bairro 
Inocoop, Camaçari-Bahia, doravante denominado 
EXPROPRIADO, têm justo entre si a DESAPROPRIAÇÃO 
AMIGÁVEL do imóvel adiante discriminado, conforme o 
Decreto Expropriatório nº 5166 de 13 de fevereiro de 2012, 
com publicação no Diário Oficial do Município de Camaçari 
em 11 à 17 de fevereiro de 2012, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O EXPROPRIADO é proprietário de uma área de terra 
medindo 684m² (seiscentos e oitenta e quatro metros 
quadrados), localizada na Rua das Almas, s/n°, Bairro 46, 
Camaçari-Bahia, nos termos do Decreto Expropriatório nº 
5166 de 13 de fevereiro de 2012, que tem as seguintes 
dimensões e confrontações: medindo 19,00 metros de 
frente para a Rua das Almas; 19,00 de fundo, que dá para 
terrenos baldios na encosta do Morro dos Noivos; 36,00 de 
frente a fundo, do lado direito, rumo com terreno da antiga 
Fazenda Camaçari, no domínio útil de quem de direito e 
36,00 metros de frente a fundo à esquerda, limitando-se com 
o imóvel pertencente ao Espólio da Professora Josefa 
Araújo, perfazendo a área total de 684,00m² ( seiscentos e 
oitenta e quatro  metros quadrados). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 
O valor certo e ajustado da indenização devida na presente 
transação, com plena concordância do expropriado é de R$ 
134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos 
reais). 
Parágrafo único.  A descrição da dotação orçamentária 
correspondente será devidamente consignada, quando da 
elaboração da competente escritura pública.

CLÁUSULA TERCEIRA  - DA IMISSÃO DA POSSE
O EXPROPRIADO, no ato da assinatura deste instrumento, 
imitirá automaticamente o EXPROPRIANTE na posse da 
área de terras ora expropriada, ficando o mesmo, desde já, 
autorizado a promover as obras, edificações ou qualquer 
intervenção na área.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO 
Após o pagamento da indenização estabelecida na Cláusula 
Segunda deste instrumento, o EXPROPRIADO dará 
quitação total, ampla e irrevogável, nada mais tendo a 
reclamar ou cobrar do EXPROPRIANTE, a qualquer título.

CLÁUSULA QUINTA –  DOS HERDEIROS E 
SUCESSORES
O EXPROPRIADO, após o pagamento da indenização, fica 

IS
S

M

INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



PÁGINA 21PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL ANO X - Nº 490 - de 17 a 23 de Novembro de 2012 - 

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor CARLOS 
ANTONIO CARDOSO, matrícula 3258-5, no cargo de 
Motorista, nível I, referência E, lotado na SESAU – 
Secretaria de Saúde, no valor de R$ 1.472,99 (hum mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e nove 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) do salário de 
contribuição do mês de outubro de 2012, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 811,60 (oitocentos e 
onze reais e sessenta centavos), Adicional por Tempo de 
Serviço 28% (vinte e oito por cento) do salário base, R$ 
227,25 (duzentos e vinte sete reais e noventa e nove 
centavos), Vant. Ant. PCCV R$ 434,14 (quatrocentos e trinta 
e quatro reais e catorze centavos), de acordo com o disposto 
no art. 42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO 

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 173/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 158/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de armários, 
arquivo em aço, estante e mesa de refeitório, para atender 
as necessidades das unidades da secretaria de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
05/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO

 

reais e oitenta e nove centavos), de acordo com o disposto 
no art. 42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 26 DE OUTUBRO DE 2012.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 403/2012
DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 18200.12.1751-11/2012, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
ADENILDES PITANGA BASTOS, matrícula 2311-3, no 
cargo de Coordenador Pedagógico, nível I, referência F, 
lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
4.108,81 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e um 
centavos), equivalente a 100% (cem por cento) do salário de 
contribuição do mês de setembro de 2012, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 2.416,95 (dois mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 30% (trinta por cento) do 
salário base, R$ 725,09 (setecentos e vinte e cinco reais e 
nove centavos), Gratificação Atividade Pedagógica 30% 
(trinta por cento) do salário base, R$ $ 725,08 (setecentos e 
vinte e cinco reais e oito centavos), Gratificação Docência 
Noturna 10% (dez por cento) do salário base R$ 241,69 
(duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove 
centavos), de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 26 DE OUTUBRO DE 2012.

EDMILSON SOUSA SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 416/2012
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 15356.12.1733-11/2012, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE
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PREGÃO Nº 124/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (descolador, martelo, cuba, cinzel e 
afastador), destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0072/2012 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a Aquisição de 
gêneros alimentícios – Polpas de Frutas, para atender as 
demandas das Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para atender as demandas das 
Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, à empresa PAULO CESAR ANDRADE BORGES - 
ME, conforme planilha a seguir:

Data da Homologação: 01/11/2012. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 178/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 185/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (placa de vidro e bandeja), destinados ao 
Centro de especialidades Odontológicas e Unidades da 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 188/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (cabo para bisturi, porta agulha e pinça 
hemostática), destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 209/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos, destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
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SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 192/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE -
OBJETO: Aquisição de pneus, para serem utilizados nos 
veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari, incluindo, troca, alinhamento e balanceamento. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/11/2012. VITAL SAMPAIO 
NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0073/2012 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo transporte, 
fornecimento e substituição de peças, partes, componentes 
e acessórios, em equipamentos do tipo: geladeira, freezer 
vertical e horizontal, fogão industrial e doméstico, resfriador 
de água, pertencentes ás unidades escolares da rede 
municipal de Camaçari, à empresa ULYFRION COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA., para o único lote, conforme planilha a 
seguir:                                  
Data da Homologação: 01/11/2012. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0078/2012 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a Aquisição de 
Bandeiras para as Unidades Escolares da Rede Municipal 
de Ensino, à empresa FG DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
LTDA., para o único lote, conforme planilha a seguir:
                                  
Data da Homologação: 19/11/2012. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 143/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/11/2012. VITAL 

Pública Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
23/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 177/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde-
SESAU. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 159/2011 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde -
SESAU. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 0076/2012 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a Aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis (peito de frango e salsicha), 
destinados à alimentação escolar nas creches e unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino, à empresa 
LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA, para os lotes 01 e 02, conforme 
planilha a seguir:

Data da Homologação: 05/11/2012. LUIZ CARLOS 
CAETANO – PREFEITO 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 179/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
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respectivo valor, conforme planilha abaixo. Dotação 
Orçamentária: do Projeto / Atividade 4005- Natureza da 
Despesa 4.4.90.52.00. - Fonte 0101.030. Data da 
assinatura: 08/11/2012. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0408/2012. CONTRATADO: GRUPO 
MULTI EVENTOS LTDA-ME. Pregão Presencial nº 
0074/2012 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Contratação 
de empresa para Prestação de Serviço de Sonorização 
Completa para atividades pedagógicas, incluindo transporte 
e instalação, para o lote único, com o respectivo valor, 
conforme planilha abaixo. Dotação Orçamentária: do 
Projeto / Atividade 4005- Natureza da Despesa 
3.3.90.30.00.00- Fonte 0101.030. Data da assinatura: 
01/11/2012. LUIZ CARLOS CAETANO.

ONTRATO Nº. 0202/2012. CONTRATADO: AOCP – 
ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS – 
SECAD N.º 0001/2012 OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para realização de Concurso Público 
(planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação), destinado ao preenchimento de vagas do 
quadro de pessoal efetivo da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. O presente contrato tem 
o seu preço global estimado no valor de R$ 114.506,00 
(cento e quatorze mil quinhentos e seis reais), fixado do 
seguinte modo: I - R$8.000,00 (oito mil reais), 
correspondente ao valor fixo, para a execução dos serviços 
ajustados dentro do universo de até 3.000 (três mil) 
candidatos, independente do número de inscrições; II - 
R$106.506,00 (cento e seis mil quinhentos e seis reais), 
correspondente ao valor variável, em razão da quantidade 
de inscrições que ultrapassem o universo de 3.000 (três mil) 
candidatos, segundo parâmetros apresentados na 
proposta da contratada. Dotação Orçamentária: Projeto/ 
Atividade 1116 Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte 
0100.000. Data da assinatura: 12/11/2012. LUIZ CARLOS 
CAETANO – Prefeito Municipal. 

CONTRATO Nº 0387/2012 - CONTRATADO: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA.  Pregão Presenc ia l  n º  0076 /2012  –  
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (peito de frango e salsicha), 
destinados à alimentação escolar nas creches e unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino, com o valor total de 
R$ 321.500,00 (trezentos e vinte e um mil e quinhentos 
reais). Projeto / Atividade: 4008 - Natureza da Despesa: 
3390.30.00.00 – Fonte: 0115.033. Data da assinatura: 
05/11/2012. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 419/2012. CONTRATADO: COMERCIAL 
DE PNEUS SÃO TOMAS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial n.º 192/2012 – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Aquisição de pneus, para serem utilizados nos veículos 
oficiais da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, 
incluindo, troca, alinhamento e balanceamento. Vencedora 
do único lote. Valor Global: R$ 216.000,00 (duzentos e 
dezesseis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 4026, 4027,4028, 4030 e 4031; Natureza 
da Despesa: 3.3.90.30.00 e 3.3.90.39; Fonte: 0114.026, 

SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 144/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0384/2012. CONTRATADO: VCE 
DISTRIBUÍDORA LTDA – ME. Pregão Presencial nº 
0075/2012 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
Materiais de Expediente – Pinceis para Quadro Branco, 
para atender as demandas das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, para o lote único, com o 
respectivo valor, conforme planilha abaixo. Dotação 
Orçamentária: do Projeto / Atividade 4005- Natureza da 
Despesa 3.3.90.30. - Fonte 0101.030. Data da assinatura: 
08/11/2012. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0402/2012. CONTRATADO: PAULO 
CESAR ANDRADE BORGES - ME. Pregão Presencial nº 
0072/2012 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
gêneros alimentícios – Polpas de Frutas, para atender as 
demandas das Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para atender as demandas das 
Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para o lote único, com o respectivo valor, conforme 
planilha abaixo. Dotação Orçamentária: do Projeto / 
Atividade 4008- Natureza da Despesa 3.3.90.30. - Fonte 
0115.033. Data da assinatura: 01/11/2012. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO Nº 0404/2012. CONTRATADO: MODERATO 
INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Pregão Eletrônico nº 
0041/2012 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
instrumentos de percussão (tímpano e bombo), para 
atender ao Projeto da 1° Banda Sinfônica Infanto-juvenil da 
Rede Municipal de Ensino, para o lote único, com o 
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
221/2012. CONTRATADA: OFFICE COMERCIAL 
VAREJISTA DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 158/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de armários, arquivo em 
aço, estante e mesa de refeitório, para atender as 
necessidades das unidades da secretaria de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 02, 04 e 05.  
VALOR GLOBAL: R$ 40.160,00 (quarenta mil cento e 
sessenta reais). DATA DA ASSINATURA: 05/11/2012. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
222/2012. CONTRATADA: RP COMÉRCIO DE MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
158/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de armários, arquivo em aço, estante e mesa 
de refeitório, para atender as necessidades das unidades da 
secretaria de saúde do município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 03.  
VALOR GLOBAL: R$ 10.950,00 (dez mil e novecentos e 
cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 05/11/2012. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
235/2012. CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 188/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (cabo para bisturi, porta agulha e pinça 
hemostática), destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01, 03, 04, 05 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 16.395,00 (dezesseis mil trezentos e 
noventa e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 
12/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
236/2012. CONTRATADA: MEDCITY PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 188/2012 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de materiais odontológicos (cabo para bisturi, 
porta agulha e pinça hemostática), destinados ao Centro de 
especialidades Odontológicas e Unidades da Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 
380,00 (trezentos e oitenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 12/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
237/2012. CONTRATADA: IN - DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 209/2011 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos, destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02, 05, 06, 07, 10, 13 e 
17. VALOR GLOBAL: R$ 119.478,00 (cento e dezenove 
mil quatrocentos e setenta e oito reais). DATA DA 
ASSINATURA: 06/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

0114.025, 0102.020, 0114.027 e 0001.014-26, 0001.014-
25, 0003.014-27 e 0001.002-20.  DATA DA ASSINATURA: 
08 de novembro de 2012. VITAL SAMPAIO NETO.

CONTRATO Nº 0373/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N º . 0 1 4 1 / 2 0 1 2 .  C O N T R ATA D O :  P R O - R A D  
CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 
O B J E T O :  P R O - R A D  C O N S U LT O R E S  E M  
R A D I O P R O T E Ç Ã O  S / S  LT D A .  O B J E T O :  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA (OU 
MONITORAÇÃO) TERMOLUMINESCENTE (TLD) 
INDIVIDUAL REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA, 
COM FORNECIMENTO MENSAL DE 14 (QUATORZE) 
DOSIMETROS INDIVIDUAIS E 01 (UM) DOSIMETRO 
PADRÃO DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS, VALOR 
GLOBAL: R$ 2.160,00 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA 
R E A I S ) .  D O T A Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A :  
PROJETO/ATIVIDADE 4027; ELEMENTO DE DESPESA: 
339039; FONTE DE RECURSO: 0001.002-20.  DATA DA 
ASSINATURA: 22/03/2012.  VITAL SAMPAIO NETO.

CONTRATO Nº 0403/2012. CONTRATADO: ULYFRION 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Pregão Presencial nº 
0073/2012 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo transporte, 
fornecimento e substituição de peças, partes, componentes 
e acessórios, em equipamentos do tipo: geladeira, freezer 
vertical e horizontal, fogão industrial e doméstico, resfriador 
de água, pertencentes ás unidades escolares da rede 
municipal de Camaçari, para o lote único, com o respectivo 
valor, conforme planilha abaixo. Dotação Orçamentária: do 
Projeto / Atividade 4005- Natureza da Despesa 3.3.90.39 
e 3.3.90.30 - Fonte 0101.030. Data da assinatura: 
01/11/2012. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
223/2012. CONTRATADA: LINE MED COMERCIAL LTDA - 
EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 173/2012 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 03, 04 e 05.  
VALOR GLOBAL: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). 
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2012. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
220/2012. CONTRATADA: ALJA DISTRIBUIDORA DE 
MOVEIS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 158/2012 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de armários, arquivo em aço, estante e mesa de 
refeitório, para atender as necessidades das unidades da 
secretaria de saúde do município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 01.  
VALOR GLOBAL: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 05/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.
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LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 177/2012 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de de Saúde - SESAU, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 05 
E 07.  VALOR GLOBAL: R$ 16.350,00 (deseseis mil 
trezentos e cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
09/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
227/2012. CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
177/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de de Saúde - SESAU, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 04.  
VALOR GLOBAL: R$ 40.950,00 (quarenta mil, 
novecentos e cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
09/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
211/2012. CONTRATADA: DSL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 159/2012 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01 e 02. VALOR GLOBAL: 
R$ 8.660,00 (oito mil, seiscentos e sessenta reais). DATA 
DA ASSINATURA: 08/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
212/2012. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 159/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado a Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 03 e 05.  VALOR GLOBAL: R$ 
24.756,25 (vinte e quatro mil, setecentos e cinqüenta e 
seis reais e vinte e cinco centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 08/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
213/2012. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
159/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 06.  VALOR 
GLOBAL: R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte 
reais). DATA DA ASSINATURA: 08/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
241/2012. CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
179/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 04 e 07.  VALOR 
GLOBAL: R$ 6.565,00 (seis mil quinhentos e sessenta e 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
238/2012. CONTRATADA: RIO MEIER COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 209/2011 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos, destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 03, 04, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 21 e 22. VALOR GLOBAL: R$ 30.202,00 (trinta mil 
duzentos e dois reais). DATA DA ASSINATURA: 
06/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
243/2012. CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 124/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (descolador, martelo, cuba, cinzel e 
afastador), destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 03 e 06.  VALOR 
GLOBAL: R$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta 
reais). DATA DA ASSINATURA: 12/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
234/2012. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
178/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 02.  VALOR 
GLOBAL: R$ 900,00 (novecentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 12/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
232/2012. CONTRATADA: MEDCITY PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 185/2012 – 
COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de materiais odontológicos (placa de vidro e 
bandeja), destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 
2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais). DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
225/2012. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
177/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinado a 
Secretaria de de Saúde - SESAU, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 01.  
VALOR GLOBAL: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2012. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
226/2012. CONTRATADA: PRATI DONADUZZI &CIA 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 0156/2012 – PROCESSO Nº 
0 6 7 8 / 2 0 1 2 .  C O N T R ATA D O :  C S  M E D  P R O D .  
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO E LUGOL, PARA ATENDER 
A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM 
SAÚDE. VALOR GLOBAL: R$ 1.119,75 (UM MIL, CENTO E 
DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/11/2012.

TERMO DE DISPENSA Nº. 0153/2012 – PROCESSO Nº 
0440/2012. CONTRATADO: WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS ADESIVAS DE ALVARÁ 
PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS APROVADAS PELA SEDUR. 
VALOR GLOBAL: R$ 7.950,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E 
CINQUENTA REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, 
DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
06/11/2012.

TERMO DE DISPENSA Nº. 0154/2012 – PROCESSO Nº 
0441/2012. CONTRATADO: WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO, AUTO DE 
INFRAÇÃO EEMBARGO ADMINISTRATIVO EM SITUAÇÕES 
IRREGULARES DETECTADAS PELA COORDENADORIA DE 
FISCALIZAÇÃO. VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 (SETE MIL E 
OITOCENTOS REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO 
II, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
06/11/2012.

TERMO DE DISPENSA Nº. 0141/2012 – PROCESSO Nº 
0554/2012. CONTRATADO: PRO-RAD CONSULTORES EM 
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
D E  D O S I M E T R I A  ( O U  M O N I T O R A Ç Ã O )  
TERMOLUMINESCENTE (TLD) INDIVIDUAL REALIZADOS DE 
FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO MENSAL DE 
14 (QUATORZE) DOSIMETROS INDIVIDUAIS E 01 (UM) 
DOSIMETRO PADRÃO DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS, 
VALOR GLOBAL: R$ 2.160,00 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA 
REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
06/11/2012.

TERMO DE DISPENSA Nº. 0158/2012 – PROCESSO Nº 
1049/2012. CONTRATADO: VITABAHIA COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO  
ELETRÕNICO ELETROLARINGE, PARA ATENDER AO 
PACIENTE MOURIVAL JESUS ASSIS USUÁRIO DA REDE 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI. VALOR GLOBAL: R$ 2.440,00 
(DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS). 
FUNDAMENTADA NO ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2012.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi FRACASSADO o PREGÃO N.º 
122/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o 
Registro de preços para aquisição de Mascaras (respiratória, 
cirúrgica e descartável), destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal, 
19/11/2012. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi DESERTA a sessão do PREGÃO N.º 
180/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é a 
Aquisição de mesa mayo, mesa hospitalar auxiliar e cama 

cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 19/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
242/2012. CONTRATADA: DSL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 179/2012 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 05.  VALOR GLOBAL: R$ 
4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais). DATA DA 
ASSINATURA: 19/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
209/2012. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 143/2012 – COSEL/SESAU – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinado a Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01, 05 
e 07.  VALOR GLOBAL: R$ 19.510,00 (dezenove mil, 
quinhentos e dez reais). DATA DA ASSINATURA: 
23/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
210/2012. CONTRATADA: PRATI DONADUZZI &CIA LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2012 – COSEL/SESAU – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 02.  VALOR GLOBAL: R$ 
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
229/2012. CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA .  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 144/2012 - COSEL/SESAU - OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01 e 
02. VALOR GLOBAL: R$ 18.060,00 ( dezoito mil e sessenta 
reais ). DATA DA ASSINATURA: 23/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
230/2012. CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 144/2012 - COSEL/SESAU - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora 
dos lotes 03, 04 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 102.450,00 
(cento e dois mil quatrocentos e cinqüenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
231/2012. CONTRATADA: UNI HOSPITALAR LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 144/2012 - COSEL/SESAU - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Vencedora 
do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 31.000,00 (trinta e um mil 
reais). DATA DA ASSINATURA: 23/11/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.
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Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Solange dos Santos– Pregoeiro (a) da 
COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 207/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 ,  à s  0 9 : 0 0 : h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Aline 
Oliveira da Silva Almeida– Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 209/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 ,  à s  0 9 : 0 0 : h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Adson de 
Oliveira Silva– Pregoeiro da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 208/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 ,  à s  1 4 : 0 0 : h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Adson de 
Oliveira Silva– Pregoeiro da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 214/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 ,  à s  1 4 : 0 0 : h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Adson de 
Oliveira Silva– Pregoeiro da COSEL/SESAU.
 
PREGÃO N.º 211/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 ,  à s  0 9 : 0 0 : h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Adson de 
Oliveira Silva– Pregoeiro da COSEL/SESAU.
 
PREGÃO N.º 206/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de bloqueador solar, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura: 11/12/2012, às 
13h30min – Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.  

PREGÃO N.º 205/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Aquisição de videocolonoscópio e videogastroscópio 
para o serviço de endoscopia na rede de saúde do município de 
Camaçari, Bahia. Abertura: 13/12/2012, às 09h – 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 212/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU -
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (Broqueiro, Régua, Condensador e Alavanca), 
destinados ao Centro de especialidades Odontológicas e 
Unidades da Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura: 12/12/2012, às 09h – 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 

hospitalar fawler, para atender a Unidade de Pronto Atendimento 
do Gravatá do município de Camaçari, Bahia, 20/11/2012. Aline 
Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da COSEL/SESAU.

APOSTILA AO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

APOSTILA 001

AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
150/2012

(Processo Administrativo n.º 0538/2012)

  
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, informa a correção do número do CNPJ 
no Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 150/2012, com a 
empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob N.º 67.729.178/0002-20, cujo objeto é o 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. 
 
Onde se lê: CNPJ/MF sob o n.º 67.729.178/0004-91
 Leia-se: CNPJ/MF sob o n.º 67.729.178/0002-20
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
Camaçari, 19 de novembro de 2012. 

VITAL SAMPAIO NETO-Secretário de Saúde
 

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
 
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, REVOGA o 
lote 03 da licitação, modalidade Pregão Nº 156/2012 
(PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto é a Aquisição de 
laringoscópio para atender as Unidades de Pronto Atendimento 
do Gravatá do município de Camaçari, Bahia. Data da 
Revogação: 12/11/2012. VITAL SAMPAIO NETO.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna sem efeito a publicação do 
contrato 0403/2012 referente ao Pregão Presencial N.º 
0073/2012 – COSEL/EDUCAÇÃO, no Diário Oficial do 
Município n.º 488 do dia 03 a 09 de novembro de 2012 (página 
35 a 36), cujo OBJETO é a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo transporte, fornecimento e substituição de 
peças, partes, componentes e acessórios, em equipamentos do 
tipo: geladeira, freezer vertical e horizontal, fogão industrial e 
doméstico, resfriador de água, pertencentes ás unidades 
escolares da rede municipal de Camaçari. Em 22/11/2012 – 
Joseane Adriana da Silva – Pregoeira - COSEL/EDUCAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0080/2012-COSEL/EDUCAÇÃO - 
Objeto: Aquisição de pneus incluindo troca, serviço de 
alinhamento e balanceamento para veículos que atendem as 
demandas e dão suporte as unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino. Abertura: 06/12/2012, às 10h00min. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. tel.: (71) 
3621-6665. Pregoeira – Juliana Barreto dos Santos.

PREGÃO N.º 210/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
Objeto: Registro de preço para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados á Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari, Bahia. Abertura: 07/12/2012, às 14:00:h. 
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0050/2012-2; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Dallas Construções e Serviços 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$ 89.348,33 (oitenta e 
nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), 
correspondendo a 24,94% aproximadamente, do total previsto no 
Termo de Subcontratação original. Fica anexa nova Planilha, 
tendo em vista o acréscimo de valor constante no presente Termo 
Aditivo, conforme informações da SEDUC. 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 Termo de Subcontratação 
originário, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
07/11/2012; Luiz Carlos Caetano - Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Terceiro Termo Aditivo 
do Contrato de Prestação de Serviços N° 0169/2010; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
VIPAC Segurança e Vigilância Ltda. - EPP; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Terceira - Do Preço, do Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato de origem; Da Retificação: Em razão do equívoco 
constatado, na Cláusula Terceira, após publicação do Terceiro 
Termo Aditivo ao Contrato original, referente ao valor Global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento, necessário 
que se proceda à correção necessária. Assim, Onde se lê: na 
Cláusula Terceira- Do Preço, o valor de R$ 955.577,49 
(novecentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete 
reais e quarenta e nove centavos), Leia-se: R$ 960.804,24 
(novecentos e sessenta mil, oitocentos e quatro reais e vinte e 
quatro centavos). Tendo em vista a constatação do erro material 
na planilha, anexa ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato original, 
fica anexa nova Planilha, ao presente Termo Aditivo, conforme 
informações da SESAU; Da ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 31/10/2012; Luiz Carlos Caetano - Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Segundo Termo Aditivo 
ao Contrato de Aquisição N° 0406/2009; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa CPQD – Centro 
de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações; Do 
Objeto: Retificar a natureza jurídica da alteração do segundo 
Termo Aditivo, indicada por ocasião da sua elaboração, na 
Cláusula Terceira – Do Preço; Da Retificação: Assim, em razão 
do equivoco constatado, após publicação do Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato original, na Cláusula Terceira – Do Preço, 
referente à natureza jurídica da alteração do Termo mencionado, 
necessária que se proceda á correção necessária. A Cláusula 
Terceira – Do Preço, do Segundo Termo Aditivo, ao Contrato 
original, passará a ter a seguinte redação: “Cláusula Terceira – 
Do Preço... Por se tratar o presente Termo Aditivo de prorrogação 
de prazo e por existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante da Cláusula Terceira – Do Preço, 
do Contrato de origem, nº 0406/2009, que é de R$ 3.900.000,00 
(três milhões e novecentos mil reais), permanece sem sofrer 
qualquer alteração”. Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos posteriores, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 07/11/2012; Luiz Carlos 
Caetano - Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Primeiro Termo Aditivo 
do Contrato N° 414/2011; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Topoeste Projetos e Construções Ltda.; 
Do Objeto: Retificar a Ementa do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato original; Da Retificação: Em razão do equivoco que fez 
contar na Ementa do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato original 
nº 414/2011, Onde se lê: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
414/2011, Para Locação de Veículos, que entre si Celebram o 
Município de Camaçari e a Empresa Topoeste Projetos e 
Construções Ltda. (...), Leia-se: Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 414/2011, para Manutenção de Paisagismo, que 

3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 213/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU-
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos (Descolador, Martelo, Cinzel e Afastador de 
Minesota), destinados ao Centro de especialidades 
Odontológicas e Unidades da Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
12 /12 /2012 ,  às  13h30min  –  Ed i ta l / I n fo rmações :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SESAU.

PREGÃO N.º 184/2012 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU- 
Objeto Aquisição de toner, cilindro e peças para impressoras, 
para atender as necessidades dos Departamentos e Unidades de 
Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari. 
Abertura: 13/12/2012, às 14h: 00. Edital/Informações: 
www.compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Solange 
dos Santos– Pregoeiro (a) da COSEL/SESAU.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Confecção N° 
456/2011; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: Empresa Copy Plot Gráfica e Editora Ltda. - Me; Do 
Objeto: A prorrogação do prazo do Contrato de origem; Do 
Prazo: O prazo de prorrogação do Instrumento original será de 06 
(seis) 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 por existir saldo financeiro para a 
confecção de faixas e banner, para a divulgação dos eventos nas 
Unidades de Saúde e diversos setores da Secretaria de Saúde do 
Município, o valor ajustado constante da Cláusula Terceira – Do 
Preço, do Contrato de origem, que é de R$ 102.000,00(cento e 
dois mil reais), permanece sem sofrer qualquer alteração. 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 e de seu Termo Aditivo posterior, não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 11/10/2012; Vital Sampaio Neto - 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação N° 
0045/2012-1; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Dallas Construções e Serviços Ltda.; Do Objeto: Alterar 
o Caput da Cláusula Terceira, do Instrumento Original; Do 
Remanejamento: Pelo presente, em virtude da necessidade 
apontada pela Secretaria de Educação no Processo 
Administrativo 16.952/2012, ficam remanejados os seguintes 
itens para o Contrato principal: Lote 03: 1.6.14.3, 1.6.14.6, 
1.6.14.10, 1.6.15.8, 1.6.16.2, 1.7.5.35 e 1.11.1.30. Em virtude dos 
remanejamentos contidos no caput desta Cláusula, o valor Global 
do Termo de Subcontratação nº 0045/2012-1, firmado em 26 de 
Abril de 2012, passa a ser R$ 905.250,93 (novecentos e cinco mil 
duzentos e cinqüenta reais e noventa e três centavos); Do Preço: 
Em razão do acréscimo de quantitativos, fica acrescido, através 
do presente Termo Aditivo, o valor de R$ 226.280,38 (duzentos e 
vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), 
correspondendo a 24,99% aproximadamente, do total previsto no 
Termo de Subcontratação original. Fica anexa nova Planilha, 
tendo em vista o remanejamento e acréscimo de valor constante 
no presente Termo Aditivo, conforme informações da SEDUC. 
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 Termo de 
Subcontratação originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 07/11/2012; Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação N° 
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17.688,60 (dezessete mil e seiscentos e oitenta e oito reais e 
sessenta centavos), para o lote 03 o valor global R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais) e para o lote 04 o valor global de  R$ 
7.325,90 (sete mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa 
centavos). Sendo que na etapa de lances a licitante concedeu 
desconto de 20% (vinte por cento) para o lote 01 ficando assim o 
valor de R$ 34.840,96 (trinta e quatro mil oitocentos e quarenta 
reais e noventa e seis centavos),para os demais lotes foi 
concedido o percentual de 18% (dezoito por cento) ficando o lote 
02 o valor de R$ 14.504,65 (quatorze mil e quinhentos e quatro 
reais e sessenta e cinco centavos), lote 03 R$ 2.296,00 (dois mil 
e duzentos e noventa e seis reais) e lote 04  R$ 6.007,24 (seis 
mil e sete reais  e vinte e quatro centavos). Verificadas a 
conformidade da proposta apresentada, a Pregoeira decidiu 
pela sua classificação. Dando prosseguimento à sessão a 
Pregoeira abriu prazo para a licitante apresentar nova proposta 
com devidas alterações. Em seguida, foi realizada a abertura do 
envelope de habilitação da licitante ANDERSON ARAUJO 
COUTO-ME, cujos documentos foram conferidos e rubricados 
pela Comissão e licitante. Após confirmação da autenticidade 
dos documentos emitidos via internet, foi declarada habilitada 
por atender aos requisitos do Edital.   A licitante apresentou 
nova proposta no dia 27/08/2012 com as alterações, assim foi 
declarada vencedora do certame. Do exposto, a Pregoeira, a luz 
dos elementos que integram os presentes autos e de acordo 
com os  critérios fixados no PREGÃO PRESENCIAL – ISSM nº 
006/2012 e nos termos da legislação vigente, decidiu pela 
adjudicação do lote 01 valor de R$ 34.847,70 (trinta e quatro 
mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), lote 
02 o valor de R$ 34.847,70 (trinta e quatro mil oitocentos e 
quarenta reais e setenta centavos), lote 02 o valor de R$ 
14.504,65 (quatorze mil e quinhentos e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos),lote 03 R$ 2.296,00 (dois mil e duzentos e 
noventa e seis reais) e lote 04 R$ 6.007,24 (seis mil e sete reais  
e vinte e quatro centavos) a empresa  ANDERSON ARAUJO 
COUTO-ME, perfazendo o valor global de R$ 57.655,59 
(cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e nove centavos). Camaçari, 27 de agosto de 2012. 
Jocilene Sena Pessoa – Pregoeira – Ana Rita Passos 
Prudêncio –Apoio, Daniel de Oliveira dos Santos – Apoio. 
Homologo o presente Processo. Em 03/09/2012, Edmilson 
Sousa Santos – Diretor Superintendente do ISSM. 

entre si Celebram o Município de Camaçari e a Empresa Topoeste 
Projetos e Construções Ltda. (...); Do Da ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos Aditivos 
posteriores, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
14/11/2012; Luiz Carlos Caetano - Município.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato para Locação de Veículos 
N° 186/2010; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Radial Locação e Sonorização - Ltda.; Do Objeto: 
Alterar a Cláusula Terceira do Instrumento Original; Do Preço: 
Em razão do INPC acumulado, no período compreendido de 
junho/2010 a Agosto/2012, no percentual 12,8979100%, ficam os 
valores Unitários, previstos na planilha anexa ao contrato original, 
reajustado, através do presente Termo Aditivo. Tendo em vista o 
quanto contido no caput da presente Cláusula, os valores 
unitários serão: item 01- R$ 1.806,37 (um mil, oitocentos e seis 
reais e trinta e sete centavos); item 02 - R$ 6.209,39 (seis mil 
duzentos e nove reais e trinta e nove centavos); item 03 - R$ 
5.804,24 (cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte quatro 
centavos). Por força do reajuste no caput da presente Cláusula - 
que representa um acréscimo de R$ 13.820,00 (treze mil, 
oitocentos e vinte reais)-O valor mensal devidamente reajustado 
será de R$ 36.691,85 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e um 
reais e oitenta e cinco centavos) e, conseqüentemente, o valor 
global será de R$ 440.302,20 (quatrocentos e quarenta mil 
trezentos e dois reais e vinte centavos). Em virtude do reajuste 
previsto no presente Termo Aditivo, fica anexa nova planilha 
contratual, consoante informações prestadas pela SESAU.;Da 
ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
posteriores, não modificadas por este instrumento.; Assinatura: 
18/09/2012; Luiz Carlos Caetano – Município.

EXTRATOS DO ISSM

Termo de Dispensa de Licitação Nº4/2012 – Processo Nº. 
29/2012. Contratado: 1075 – Antonio de Jesus Reis - ME; 
Objeto: Aquisição de Placas de Identificação para os Setores 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM; Do 
Valor: R$ 7.855,00 (sete mil e oitocentos e cinqüenta e cinco 
reais); Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2044; 
Elemento de Despesa: 339030; Fonte: 0203018; Data da 
Homologação: 20/09/2012; Edmilson Sousa Santos– Diretor 
Superintendente do ISSM.

Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº16/2012 – Processo 
Nº. 25/2012. Contratado: 1063 – Consultre Consultoria e 
Treinamento Ltda.; Objeto: Participação dos servidores no 
curso de Gestão da Folha de Pagamento e Remuneração no 
Serviço Público; Do Valor: R$ 3.980,00 (três mil e novecentos e 
oitenta reais); Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2044; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 0203018; Data 
da Homologação: 25/10/2012; Renato Reis Brito– Diretor 
Superintendente do ISSM.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

Trata-se do Pregão Presencial Nº 006/2012, oriundo do 
Processo Administrativo nº 011/2012, que tem por objeto a 
Contratação de empresa para fornecimento de material de 
expediente, limpeza,  copa e água mineral . Atendendo ao 
principio básico da publicidade, a  presente licitação foi 
publicada no Diário Oficial do Município de 04 a 10 de agosto de 
2012.Antes da abertura da licitação, verificou-se que apenas 01 
empresa manifestou-se interesse pela licitação, e que a mesma 
apresentou proposta.No dia 23/08/2012 às 11:00 horas, 
marcado para abertura do Pregão, foi aberta a proposta de 
preços da licitante ANDERSON ARAUJO COUTO-ME sendo 
identificado os seguintes valores para o lote 01 o valor global de 
R$ 43.551,20 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e um 
reais e vinte centavos), para o lote 02 o valor global de R$ 
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