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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO Nº. 4835/2010

DE 15 DE JANEIRO DE 2010

Estabelece Luto Oficial no Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Luto Oficial no Município de 
Camaçari, nos dias 15, 16 e 17 de Janeiro do corrente ano, 
pelo falecimento do Sr. ISAAC MARAMBAIA DOS SANTOS, 
ex-vereador e ex-vice prefeito do Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

RESOLVE

 Alterar a carga horária da servidora ALTAMIRA DA 
ENCARNAÇÃO, cadastro nº. 7351-6 na Função de Auxiliar 
de Enfermagem, da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario de Administração

      

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
                                    Secretário da Saúde

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

 
RESOLVE

 Alterar a carga horária da servidora TACIANE DOS 
SANTOS GOUVEIA, cadastro nº. 60631-1 na Função de 
Assistente Administrativo, da estrutura da Secretaria da 
Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas 
semanais a partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario de Administração

      

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Saúde

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.
 

RESOLVE

 Alterar a carga horária da servidora DALVA DE 
CARVALHO, cadastro nº. 1255-2 na Função de Assistente 
Administrativo, da estrutura da Secretaria da Saúde – 
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SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração      

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Saúde

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

 RESOLVE

  Alterar a carga horária da servidora VALDIVINA DA 
ROCHA DOS ANJOS, cadastro nº. 7464-9 na Função de 
Auxiliar de Enfermagem, da estrutura da Secretaria da 
Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas 
semanais a partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração

      

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Saúde

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

 RESOLVE

  Alterar a carga horária da servidora LINDAURA 
FERREIRA, cadastro nº. 2694-7 na Função de Agente de 
Suporte Administrativo, da estrutura da Secretaria da Saúde 
– SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração      

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Saúde

DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

RESOLVE
 
 Alterar a carga horária do servidor ALBÉRICO 

MATOS CAMPOS, cadastro nº. 60625-6 na Função de 
Assistente Administrativo, da estrutura da Secretaria da 
Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas 
semanais a partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração

      
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Saúde

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

RESOLVE

 
 Alterar a carga horária da servidora MARILENE ESTRELA 
DE SOUZA, cadastro nº. 2996-7 na Função de Assistente 
Administrativo, da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração

      
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Saúde



DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008.

 
RESOLVE

 
 Alterar a carga horária da servidora TEREZINHA 

PEREIRA TAVARES, cadastro nº. 1712-9 na Função de 
Auxiliar de Enfermagem, da estrutura da Secretaria da 
Saúde – SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas 
semanais a partir da data de sua publicação.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário de Administração      

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Saúde

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 

lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 

Orgânica do Município, considerando as informações 

constantes do processo administrativo nº. 25369/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, DILSON FRAGA NEVES FILHO, 
cadastro nº 9729-7, do cargo de Médico, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 25 de novembro de 
2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009

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

constantes do processo administrativo nº. 26324/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, CLAUDIONOR ARAÚJO DE  PINHO, 
cadastro nº. 8574-9, do cargo de Professor IV, da estrutura 
da Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 02 de 
dezembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 01609/2009.

Resolve:

Exonerar a pedido, ISAURA CANDIDA MARQUES FREIRE 
DE CARVALHO, cadastro nº 7405-3, do cargo de Médico, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, com data 
retroativa a partir de 01 de fevereiro de 2003.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

                   LUIZ CARLOS CAETANO
  PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 03 / 2010
DE 13 DE JANEIRO DE 2010

“ D i s p õ e  s o b r e  a  A p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de um Lote, medindo 
45.296,40 m², situado no SITIO NAGIB, no Lote 
17 do Núcleo Colonial Boa União, no Distrito de 
Abrantes em dois novos lotes denominados 
31.316,54m² e 13.979,87 m², na forma indica.”

O  S E C R E T Á R I O  D E  
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° 

27511/2010 e demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o desmembramento, de um 

Lote medindo 45.296,40 m², situado no SITIO NAGIB, no Lote 17 
do Núcleo Colonial Boa União, no Distrito de Abrantes em dois 
novos lotes denominados 31.316,54m² e 13.979,87 m², na forma 
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indica

Parágrafo único – A área ora desmembrada é 
de propriedade de LUCY REGIS LINS E LIANA REGIS LINS 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipotecas do 3° Ofício da Comarca de Salvador – Bahia, a fl.117, 
do livro n° 1.025, n° de ordem 34.301, em data de 02 de agosto de 
2000. 

Art. 2° - A situação atual da área está assim 
descrita:

LOTE ATUAL

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P14, de 
coordenadas N 8.580.062,365 m. e E 578.684,374 m., 
situado no limite com  LOTE N°13/14, e o LOTE Nº 05, 
deste, segue com  azimute de 303°23'05" e distância de 
150,71 m., confrontando neste trecho com LOTE N°13/14  
vértice P14A, de coordenadas N 8.580.145,295 m. e E 
578.558,531 m.;  deste, segue com  azimute de 303°23'05" 
e distância de 60,00 m., confrontando neste trecho com 
LOTE N°12  vértice P0, de coordenadas N 8.580.178,313 m. 
e E 578.508,428 m.;  deste, segue com  azimute de 
29°56'20" e distância de 39,19 m., confrontando neste 
trecho com RODOVIA BA099 - ESTRADA DO COCO  
vértice P0A, de coordenadas N 8.580.212,277 m. e E 
578.527,989 m.;  deste, segue com  azimute de 32°58'21" e 
distância de 38,83 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P21, de coordenadas N 8.580.244,849 m. e E 
578.549,120 m.;  deste, segue com  azimute de 30°03'00" e 
distância de 38,73 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P21A, de coordenadas N 8.580.278,372 m. e E 
578.568,513 m.;  deste, segue com  azimute de 33°00'26" e 
distância de 38,77 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P2, de coordenadas N 8.580.310,881 m. e E 
578.589,631 m.;  deste, segue com  azimute de 64°44'34" e 
distância de 8,04 m., confrontando neste trecho com 
ACESSO LOCAL CONDOMÍNIO PARQUE DA ALDEIA  
vértice P2A, de coordenadas N 8.580.314,313 m. e E 
578.596,903 m.;  deste, segue com  azimute de 85°56'12" e 
distância de 5,72 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P2B, de coordenadas N 8.580.314,718 m. e E 
578.602,609 m.;  deste, segue com  azimute de 71°02'37" e 
distância de 5,26 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P2C, de coordenadas N 8.580.316,428 m. e E 
578.607,588 m.;  deste, segue com  azimute de 72°06'36" e 
distância de 18,00 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P2D, de coordenadas N 8.580.321,957 m. e E 
578.624,716 m.;  deste, segue com  azimute de 69°54'42" e 
distância de 12,85 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P2E, de coordenadas N 8.580.326,371 m. e E 
578.636,786 m.; deste, segue com  azimute de 87°04'27" e 
distância de 4,76 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P23A, de coordenadas N 8.580.326,614 m. e E 
578.641,542 m.;  deste, segue com  azimute de 301°30'48" 
e distância de 2,63 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P24, de coordenadas N 8.580.327,988 m. e E 
578.639,301 m.;  deste, segue com  azimute de 70°44'56" e 
distância de 24,62 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P3, de coordenadas N 8.580.336,104 m. e E 
578.662,540 m.;  deste, segue com  azimute de 73°46'45" e 
distância de 10,20 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P4, de coordenadas N 8.580.338,953 m. e E 
578.672,334 m.;  deste, segue com  azimute de 94°44'47" e 
distância de 7,20 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P5, de coordenadas N 8.580.338,357 m. e E 
578.679,513 m.;  deste, segue com  azimute de 97°27'52" e 
distância de 7,35 m., confrontando neste trecho com o 

vértice P6, de coordenadas N 8.580.337,402 m. e E 
578.686,800 m.;  deste, segue com  azimute de 116°12'39" e 
distância de 22,01 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P7, de coordenadas N 8.580.327,683 m. e E 
578.706,543 m.;  deste, segue com  azimute de 129°59'19" e 
distância de 37,94 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P8, de coordenadas N 8.580.303,301 m. e E 
578.735,612 m.;  deste, segue com  azimute de 132°36'22" e 
distância de 78,73 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P9, de coordenadas N 8.580.250,008 m. e E 
578.793,556 m.;  deste, segue com  azimute de 210°11'55" e 
distância de 135,61 m., confrontando neste trecho com 
LOTE N°03  vértice P26E, de coordenadas N 8.580.132,806 
m. e E 578.725,346 m.;  deste, segue com  azimute de 
201°41'43" e distância de 5,14 m., confrontando neste trecho 
com o vértice P26D, de coordenadas N 8.580.128,033 m. e E 
578.723,447 m.;  deste, segue com  azimute de 209°10'35" e 
distância de 22,53 m., confrontando neste trecho com LOTE 
Nº 04  vértice P26C, de coordenadas N 8.580.108,362 m. e E 
578.712,464 m.;  deste, segue com  azimute de 211°09'55" e 
distância de 17,17 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P26B, de coordenadas N 8.580.093,669 m. e E 
578.703,578 m.;  deste, segue com  azimute de 211°09'56" e 
distância de 10,32 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P26A, de coordenadas N 8.580.084,835 m. e E 
578.698,235 m.;  deste, segue com  azimute de 211°37'31" e 
distância de 6,78 m., confrontando neste trecho com LOTE 
Nº 05  vértice P26, de coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 
578.694,681 m.;  deste, segue com  azimute de 211°40'59" e 
distância de 19,62 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P14, de coordenadas N 8.580.062,365 m. e E 
578.684,374 m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo como o 
Datum o  SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
ÁREA TOTAL: 45.296,40m².

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

LOTE- A

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P26, de 
coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 578.694,681 m., 
situado no limite com AREA B, e o LOTE N° 05,  deste, 
segue com  azimute de 313°48'48" e distância de 75,62m., 
confrontando neste trecho com AREA B  vértice P25A, de 
coordenadas N 8.580.185,092 m. e E 578.584,167 m.;  
deste, segue com  azimute de 213°16'10" e distância de 
75,06 m., confrontando neste trecho com o vértice P25, de 
coordenadas N 8.580.157,802 m. e E 578.566,262 m.;  
deste, segue com  azimute de 33°16'10" e distância de 32,64 
m., confrontando neste trecho com o vértice P25A, de 
coordenadas N 8.580.185,092 m. e E 578.584,167 m.;  
deste, segue com  azimute de 29°45'29" e distância de 32,64 
m., confrontando neste trecho com o vértice P22, de 
coordenadas N 8.580.213,428 m. e E 578.600,368 m.;  
deste, segue com  azimute de 31°50'45" e distância de 59,00 
m., confrontando neste trecho com o vértice P22A, de 
coordenadas N 8.580.263,550 m. e E 578.631,500 m.;  
deste, segue com  azimute de 31°10'55" e distância de 59,01 
m., confrontando neste trecho com o vértice P23, de 
coordenadas N 8.580.314,037 m. e E 578.662,055 m.;  
deste, segue com  azimute de 301°30'50" e distância de 
24,06 m., confrontando neste trecho com o vértice P23A, de 
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coordenadas N 8.580.326,614 m. e E 578.641,542 m.;  
deste, segue com  azimute de 301°30'48" e distância de 2,63 
m., confrontando neste trecho com o vértice P24, de 
coordenadas N 8.580.327,988 m. e E 578.639,301 m.;  
deste, segue com  azimute de 70°44'56" e distância de 24,62 
m., confrontando neste trecho com ACESSO LOCAL 
CONDOMÍNIO PARQUE DA ALDEIA  vértice P3, de 
coordenadas N 8.580.336,104 m. e E 578.662,540 m.;  
deste, segue com  azimute de 73°46'45" e distância de 10,20 
m., confrontando neste trecho com o vértice P4, de 
coordenadas N 8.580.338,953 m. e E 578.672,334 m.;  
deste, segue com  azimute de 94°44'47" e distância de 7,20 
m., confrontando neste trecho com o vértice P5, de 
coordenadas N 8.580.338,357 m. e E 578.679,513 m.;  
deste, segue com  azimute de 97°27'52" e distância de 7,35 
m., confrontando neste trecho com o vértice P6, de 
coordenadas N 8.580.337,402 m. e E 578.686,800 m.;  
deste, segue com  azimute de 116°12'39" e distância de 
22,01 m., confrontando neste trecho com o vértice P7, de 
coordenadas N 8.580.327,683 m. e E 578.706,543 m.;  
deste, segue com  azimute de 129°59'19" e distância de 
37,94 m., confrontando neste trecho com o vértice P8, de 
coordenadas N 8.580.303,301 m. e E 578.735,612 m.;  
deste, segue com  azimute de 132°36'22" e distância de 
78,73 m., confrontando neste trecho com o vértice P9, de 
coordenadas N 8.580.250,008 m. e E 578.793,556 m.;  
deste, segue com  azimute de 210°11'55" e distância de 
135,61 m., confrontando neste trecho com LOTE Nº 03  
vértice P26E, de coordenadas N 8.580.132,806 m. e E 
578.725,346 m.;  deste, segue com  azimute de 201°41'43" 
e distância de 5,14 m., confrontando neste trecho com o 
vértice P26D, de coordenadas N 8.580.128,033 m. e E 
578.723,447 m.;  deste, segue com  azimute de 209°10'35" 
e distância de 22,53 m., confrontando neste trecho com 
LOTE Nº 04  vértice P26C, de coordenadas N 
8.580.108,362 m. e E 578.712,464 m.;  deste, segue com  
azimute de 211°09'55" e distância de 17,17 m., confrontando 
neste trecho com o vértice P26B, de coordenadas N 
8.580.093,669 m. e E 578.703,578 m.;  deste, segue com  
azimute de 211°09'56" e distância de 10,32 m., confrontando 
neste trecho com LOTE Nº 05  vértice P26A, de 
coordenadas N 8.580.120,071 m. e E 578.631,146 m.;  
deste, segue com  azimute de 122°50'20" e distância de 6,78 
m., confrontando neste trecho com o vértice P26, de 
coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 578.694,681 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  SAD-
69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM. ÁREA TOTAL : 
31.316,54m²
   
LOTE- B

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P26, de 
coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 578.694,681 m., 
situado no limite com  LOTE Nº 05, e a AREA A,  deste, 
segue com  azimute de 211°40'59" e distância de 19,62 m., 
confrontando neste trecho com LOTE Nº 05  vértice P14, de 
coordenadas N 8.580.062,365 m. e E 578.684,374 m.;  
deste, segue com  azimute de 303°23'05" e distância de 
150,71 m., confrontando neste trecho com LOTE Nº 13/14  
vértice P14A, de coordenadas N 8.580.145,295 m. e E 
578.558,531 m.;  deste, segue com  azimute de 303°23'05" 
e distância de 60,00 m., confrontando neste trecho com 
LOTE N°12  vértice P0, de coordenadas N 8.580.178,313 m. 

e E 578.508,428 m.;  deste, segue com  azimute de 
29°56'20" e distância de 39,19 m., confrontando neste trecho 
com RODOVIA BA099 ESTRADA DO COCO  vértice P0A, 
de coordenadas N 8.580.212,277 m. e E 578.527,989 m.;  
deste, segue com  azimute de 32°58'21" e distância de 38,83 
m., confrontando neste trecho com o vértice P21, de 
coordenadas N 8.580.244,849 m. e E 578.549,120 m.;  
deste, segue com  azimute de 30°03'00" e distância de 38,73 
m., confrontando neste trecho com o vértice P21A, de 
coordenadas N 8.580.278,372 m. e E 578.568,513 m.;  
deste, segue com  azimute de 33°00'26" e distância de 38,77 
m., confrontando neste trecho com o vértice P2, de 
coordenadas N 8.580.310,881 m. e E 578.589,631 m.;  
deste, segue com  azimute de 64°44'34" e distância de 8,04 
m., confrontando neste trecho com ACESSO LOCAL 
CONDOMÍNIO PARQUE DA ALDEIA  vértice P2A, de 
coordenadas N 8.580.314,313 m. e E 578.596,903 m.;  
deste, segue com  azimute de 85°56'12" e distância de 5,72 
m., confrontando neste trecho com o vértice P2B, de 
coordenadas N 8.580.314,718 m. e E 578.602,609 m.;  
deste, segue com  azimute de 71°02'37" e distância de 5,26 
m., confrontando neste trecho com o vértice P2C, de 
coordenadas N 8.580.316,428 m. e E 578.607,588 m.;  
deste, segue com  azimute de 72°06'36" e distância de 18,00 
m., confrontando neste trecho com o vértice P2D, de 
coordenadas N 8.580.321,957 m. e E 578.624,716 m.;  
deste, segue com  azimute de 69°54'42" e distância de 12,85 
m., confrontando neste trecho com o vértice P2E, de 
coordenadas N 8.580.326,371 m. e E 578.636,786 m.;  
deste, segue com  azimute de 87°04'27" e distância de 4,76 
m., confrontando neste trecho com o vértice P23A, de 
coordenadas N 8.580.326,614 m. e E 578.641,542 m.;  
deste, segue com  azimute de 121°30'50" e distância de 
24,06 m., confrontando neste trecho com o vértice P23, de 
coordenadas N 8.580.314,037 m. e E 578.662,055 m.;  
deste, segue com  azimute de 211°10'55" e distância de 
59,01 m., confrontando neste trecho com AREA A  vértice 
P22A, de coordenadas N 8.580.263,550 m. e E 578.631,500 
m.;  deste, segue com  azimute de 211°50'45" e distância de 
59,00 m., confrontando neste trecho com o vértice P22, de 
coordenadas N 8.580.213,428 m. e E 578.600,368 m.;  
deste, segue com  azimute de 209°45'29" e distância de 
32,64 m., confrontando neste trecho com o vértice P25A, de 
coordenadas N 8.580.185,092 m. e E 578.584,167 m.;  
deste, segue com  azimute de 213°16'10" e distância de 
32,64 m., confrontando neste trecho com o vértice P25, de 
coordenadas N 8.580.157,802 m. e E 578.566,262 m.;  
deste, segue com  azimute de 33°16'10" e distância de 75,06 
m., confrontando neste trecho com o vértice P25A, de 
coordenadas N 8.580.185,092 m. e E 578.584,167 m.;  
deste, segue com  azimute de 133°48'48" e distância de 
75,62 m., confrontando neste trecho com o vértice P26, de 
coordenadas N 8.580.079,064 m. e E 578.694,681 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasi leiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  SAD-
69. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM. ÁREA TOTAL: 
13.979,87m²
 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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
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URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº 09/2010
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, com esteio no art. 14, IV da lei n° 730/2006 de 17 
de maio de 2006 e no uso das suas competências, que lhe 
foram atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007, levando ainda 
em consideração o que dita o art. 73, § 10 da Lei n 9.504/97 e 

oa Resolução n  23.089 do Tribunal Superior Eleitoral.

RESOLVE:

Art. 1° - Informar que ficam 
suspensas as Concessões de Direito Real de Uso de Área 
Pública, a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos 
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou 
de programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o 
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de 
sua execução financeira e administrativa, no âmbito da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, até ulterior deliberação.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 010/2010
DE 13 DE JANEIRO DE 2010 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007, bem como naquelas 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4833/2009, de 30 de 
dezembro de 2009 e demais disposições de Direito 
pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a Comissão Preparatória 
Municipal da 4ª. Conferência Municipal da Cidade de 
Camaçari, que tem por objetivo propor medidas e ações 
necessárias à organização e realização da referida 
conferência, enquanto etapa preparatória para a 
Conferência Estadual das Cidades;

Art. 2º - A Comissão Preparatória Municipal passará 
a ser composta por 50 (cinqüenta) representantes, dentre 
eles 25 (vinte e cinco) titulares e 25 (vinte e cinco) suplentes, 
de diversos segmentos da sociedade civil, devidamente 
indicados no Regimento Interno, Anexo I;

Art. 3º - A Comissão Preparatória Municipal será 
extinta após o envio do Relatório Final à Comissão 
Preparatória Estadual e à Coordenação Executiva Nacional 
da Conferência das Cidades.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

ANEXO I

MEMBROS DA COMISSÃO PREPARATÓRIA MUNICIPAL 
DA 4ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES/CAMAÇARI

SEGMENTO I – GESTORES, ADMINISTRADORES 

PÚBLICOS E LEGISLATIVOS: FEDERAL, ESTADUAL E 

MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

AGNELO DE O. LIMA NETO – Titular

ANTONIO GOIS DE OLIVEIRA SOBRINHO – Suplente

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE

ALAN RANGEL SANTOS – Titular

LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PACHECO – Suplente

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

EMBASA 

REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS – Titular

THAIS SANTOS VIEIRA – Suplente

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL – SUDIC

SOLANGE MARIA DE MATTOS MUTTI – Titular

JOSÉ ROBERTO S. MOREIRA - Suplente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – 

SEDUR

PAULO MORAIS SILVA – Titular

VALDIVIO PINTO DE SÁ – Suplente

SECRETARIA DE GOVERNO – SEGOV

JOSÉ HUMBERTO FERNANDES DE AGUIAR – Titular

DAIANA MAGALHÃES MUNIZ - Suplente
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 

SEDES

SARA DE ANDRADE SANTOS – Titular

MARLINDA DA SILVA SANTOS – Suplente

SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB

JULIANA FRANÇA PAES – Titular

JOSÉLIA SANTOS DE JESUS – Suplente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 

SEDEC

OSMARINA DE CARVALHO BATISTA - Titular 

ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA DE JESUS – Suplente

CÂMARA DE VEREADORES DE CAMAÇARI

MICHEL DÓREA COSTA –– Titular

GERALDO HONORATO – Suplente 

SEGMENTO II – MOVIMENTOS POPULARES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO 

NATAL 

ANTONIO BISPO BARRETO – Titular

JOSÉ JORGE DOS SANTOS SILVA – Suplente

ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DE GUARAJUBA 

VERÔNICA LINS DE ALBUQUERQUE - Titular

ROBERTO FUKUMARU LÚCIO – Suplente 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PHOC I

MARIO ARCANJO DE BARROS – Titular

MARCIO DE ARAUJO – Suplente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO THOMAZ DE 

CANTUÁRIA 

MARIA LUIZA RODRIGUES GOES – Titular

ANA EUGÊNIA RODRIGUES GOES DA SILVA – 

Suplente

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GLEBA B

LOURIVAL EZEQUIEL DA SILVA - Titular

MARIA PASTORA MACEDO - Suplente

MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA – 

MNLM

ADEILDO FERREIRA DA SILVA – Titular

ELISVALDO BALBINO DOS SANTOS – Suplente

ASSOCIÃÇÃO DE MORADORES DE CORDOARIA

ADILSON FRANCISCO DA CRUZ REIS – Titular

NIVALDO FRANCISCO DA CRUZ REIS – Suplente

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA - 

MST

GILSON BATISTA SANTOS - Titular

AGEU ARAUJO DA MOTA - Suplente

SEGMENTO III - TRABALHADORES REPRESENTADOS 

POR SUAS ENTIDADES SINDICAIS

C E N T R A L  D E  T R A B A L H A D O R E S  E  

TRABALHADORAS DO BRASIL – CTB 

LAÉRCIO SANTOS DE ALMEIDA - Titular

EDUARDO NEI BEIRÃO ALBUQUERQUE– Suplente

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT

JORGE LOURENÇO DE SÁ – Titular

FRANCLE XAVIER BRANDÃO – Suplente

SEGMENTO IV – EMPRESÁRIOS RELACIONADOS À 

PRODUÇÃO E AO FINANCIAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO

COMITÊ DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI – 

COFIC

ERICO OLIVEIRA DOS SANTOS – Titular

ANA VIRGINIA DOS SANTOS – Suplente

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 

CAMAÇARI – ACEC

LUCIANO MAGALHÃES SACREMENTO –- Titular

PEDRO FAILLA – Suplente

SEGMENTO V – ENTIDADES PROFISSIONAIS, 

ACADÊMICAS, DE PESQUISA E CONSELHOS 

PROFISSIONAIS

FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI – 

FAMEC
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DENILSON SANTANA SODRÉ DOS SANTOS - Titular

ANTONIO JORGE DE JESUS - Suplente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

ARQUITETUTA - CREA-BA 

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS – Titular

WASHINGTON SILVA SANTOS - Suplente

SEGMENTO VI – ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

  ONG ORQUÍDEA

MARIA MILZA C. SOLEDADE – Titular

MICHELE SCARDUA CONTE - Suplente

PORTARIA Nº 07/2010
 DE 14 DE JANEIRO DE 2010

“Concede a Licença Ambiental à 

Empresa CHUI ENGENHARIA LTDA,  

válida  por  0 3  (três)  anos”.

O  Sec re tá r i o  da  Secre ta r ia  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 27807/2009, de 17/12/2009, 

RESOLVE:

A r t .  1 . º  -  C o n c e d e r  L I C E N Ç A 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à CHUI 

ENGENHARIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/CPF 

15.200.991/0001-23, com sede no(a) Rua André L. R. 

Fontes, nº 599, Quadra 09, Lote 26, Salas 107 e 108, Edifício 

Mediterraneo Trade & Medical, Camaçari/BA, para 

construção de empreendimento urbanístico, referente ao 

Programa Minha Casa Minha Vida, num imóvel com área 

total igual a 79.241,34 m², sendo 72.141,87m², destinado a 

1.488 unidades residenciais, distribuídas em 93 blocos, com 

853 vagas de estacionamento para automóveis; 12.306,95 

m² de sistema viário e 40.334,22 m², referente a área verde 

de uso comum, localizado no acesso a BA-93, Km 6, Via 

COPEC, coordenadas geográficas em décimo de grau 

Lat./Long.: -12º,41'10.91” / -38º,21'17.27”, área denominada 

“Fazenda Florestal”, na Zona de Expansão Controlada 6 – 

 

ZEC 6 da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – Distrito 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, sendo vedado o seu 

lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local 

não licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa 

ação a não geração e, secundariamente, a redução, 

recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, 

conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 

05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 

obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 

de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos 

somente com empresas certificadas, bem como destinar o 

efluente coletado somente para unidades de tratamento 

licenciada; d) adquirir substância mineral para construção do 

empreendimento somente proveniente de jazidas 

licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 

originados nos processos de abastecimento e de 

manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 

evitando o derramamento do solo e recursos hídrico, e 

destiná-los somente para unidade de tratamento licenciada; 

f) atender aos padrões de emissão de gases e particulados, 

estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 

escamento dos veículos e máquinas utilizados no 

empreendimento; g) 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; h) 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 e futuros moradores, 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: 60 dias; c) projeto de drenagem de águas 

pluviais, contemplando redutores de velocidade, 

armazenamento e utilização para fins de irrigação de jardins 

e limpeza de áreas comuns. Prazo: 60 dias; d) 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 

DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 341 - de  de janeiro de 2010  - 09 a 15 PÁGINA 8 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



empreendimento. Prazo: 60 dias; III. 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 Processos nº136/137/138/2009, de 16/12/2009, 

por esta SEDUR; IV. manter protegidas todas as áreas de 

preservação permanente existente na área de abrangência 

do terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 

dos corpos hídricos, medido em projeção horizontal a partir 

da margem no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei 

Municipal nº913/2008, de 03/09/2008, para inserção de 

elementos construtivos; V. 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; VI. apresentar, antes do início das 

obras de implantação do empreendimento: a) projeto para o 

canteiro de obras com infra-estrutura provisória adequada, 

destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades; b) aprovação 

técnica da EMBASA para os projetos da rede de distribuição 

de água e do sistema de esgotamento sanitário. Prazo: 60 

dias; c) aprovação técnica da Secretaria de Infra-estrutura – 

SEINFRA, contemplando as condições estabelecidas pela 

SEDUR, para o projeto de drenagem de águas pluviais. 

Prazo: 90 dias; d) laudos geológico e hidrogeológico. Prazo: 

90 dias. VII. garantir a estanqueidade das unidades que 

compõem o sistema de esgotamento sanitário; VIII. 

implementar procedimento de monitoramento do solo em 

pontos de jusante e montante da disposição de efluente 

tratado no solo. Prazo: 90 dias. IX. requerer previamente à 

SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 

ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 

nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se 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 Licença entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 14 
DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº 04/2010

 DE 13 DE JANEIRO DE 2010

“Concede a Licença Ambiental à 
E m p r e s a  G R Á F I C O  
EMPREENDIMENTO LTDA,  válida  por  
0 3  (três)  anos”.

O Secretario de Desenvolvimento 

Urbano, no exercício da competência que lhe foi delegada 

pela Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 

CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 

CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, 

tendo em vista o que consta do Processo nº 23520/2009, de 

09/11/2009,

RESOLVE:

A r t .  1 . º  -  C o n c e d e r  L I C E N Ç A 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 

GRÁFICO EMPREENDIMENTO LTDA, inscrito(a) no 

CNPJ/CPF 16.365.025/0001-29, com sede no(a) Rua Dr. 

José Peroba, 349, Edifício Empresarial Costa Azul, Salas 

901 a 908, STIEP, Salvador/BA, para implantar o 

empreendimento de urbanização integrada denominado 

Residencial Lucaia, destinado ao uso residencial 

pluridomiciliar, composto de 460 apartamentos distribuídos 

em 23 módulos residenciais com cinco pavimentos, 01 

módulo destinado a quiosque de lazer com um pavimento e 

parque infantil, referente ao Programa Minha Casa Minha 

Vida, da Caixa Econômica Federal, num imóvel com área 

igual a 21.309,36m², sendo: área total construída de 

20.938,23m², área ocupada de 4.392,03m², área permeável 

de 11.598,80m², área de praça e lazer de 3.011,56m², 

correspondendo a 14,13% da área do lote, taxa de ocupação 

de 20,61%, coeficiente de aproveitamento de 0,98, índice de 

permeabilidade de 0,54 e 234 vagas de estacionamento, 

localizado no lote 01 do empreendimento denominado 

Reserva Lucaia, na BA-535 (Via Parafuso), s/n, na área da 

ant iga Fábrica da Lucaia, coordenadas UTM: 

N8.594.208,8857 e E571.249,6418, na Zona de Comércio e 

Serviços - ZECS 2 da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – Distrito 

de Camaçari-Sede, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 

nº866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 

promover as seguintes medidas a fim de minimizar os 

impactos ambientais durante as fases de construção civil: a) 

armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 

doméstica gerados no canteiro de obra, para coleta e 

tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 

promover a separação sistemática do entulho gerado no 

canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 

reaproveitamento licenciada, conforme critério a ser 
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estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu 

lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local 

não licenciado. Na gestão desses resíduos, abranger como 

objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 

redução, a reutilização e a reciclagem dos mesmos, 

conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) 

instalar sistema de tratamento de efluente doméstico no 

canteiro de obras e somente promover a sua limpeza com 

empresas certificadas, bem como destinar o efluente 

coletado somente para unidade de tratamento licenciada, 

conforme legislação vigente; d) adquirir substância mineral 

para construção do empreendimento somente oriunda de 

jazida licenciada; e) acondicionar adequadamente os 

resíduos originados nos processos de abastecimento e de 

manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 

evitando o derramamento e a contaminação dos solos e 

recursos hídricos, e destiná-los somente para unidade de 

tratamento licenciada; f) obedecer aos padrões de emissão 

de gases e material particulado, estabelecidos na legislação 

vigente, para os sistemas de escapamento dos veículos e 

máquinas utilizados no empreendimento; g) 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; h) 

fazer a gestão do resíduo de madeira, destinando-o, 

posteriormente para unidade de reaproveitamento 

credenciada; i) armazenar adequadamente o solo removido 

durante os serviços de refeiçoamento de relevo e 

implantação do sistema viário e destiná-lo as áreas a serem 

recuperadas e/ou as que receberão tratamento paisagístico; 

j) na conclusão do empreendimento, remover 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 a manutenção e a reposição de vegetação 

nativa. Prazo: 60 dias; b) programa de educação ambiental 

acompanhado do cronograma de execução, voltado para os 

funcionários da obra e futuros moradores, contemplando a 

gestão adequada dos resíduos, com objetivo prioritário da 

não geração e, secundariamente, a redução, a reutilização e 

a reciclagem dos mesmos, a segregação na fonte e o 

acondicionamento adequado, e ações de sustentabilidade 

ambiental e formas de integração com os empreendimentos 

do entorno. Prazo: 60 dias; c) projeto de drenagem de águas 

pluviais, contemplando redutores de velocidade e de volume 

a atingir o corpo hídrico, recarga do lençol freático, 

armazenamento e utilização de água para fins de irrigação 

de jardins e limpeza de áreas de uso comum. Prazo: 60 dias; 

d) plano de recuperação de área degradada - PRAD, 

contemplando principalmente a recuperação do córrego e 

sua faixa de preservação na área de abrangência do 

empreendimento, manutenção e a reposição de vegetação 

nativa, bem como proteção da fauna. Prazo: 90 dias; III. 

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 nº10.824/2009, de 29/05/2009, por esta 

SEDUR; IV. cumprir as disposições do Art 45 da Lei 

nº913/2008, sendo obrigatório adotar: a) captação de águas 

pluviais e distribuição para uso em áreas comuns; b) medidor 

de consumo de água por unidade imobiliária; c) coleta 

seletiva de resíduo; d) iluminação inteligente para áreas 

comuns de circulação, com instalação de sensores de 

presença; e) plantio e manutenção das áreas verdes 

comuns, dentro dos limites do empreendimento com, pelo 

menos, uma árvore para cada 100,00m² (cem metros 

quadrados); V. proteger, delimitar e sinalizar todas as áreas 

de preservação permanente existentes na área de 

abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 

30(trinta) dos corpos hídricos, medido em projeção 

horizontal a partir da margem no nível mais alto, conforme 

Art. 51 da Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, e 

demais leis pertinentes, para inserção de elementos 

construtivos. Se durante a implantação e/ou na realização de 

outros estudos for constatado novas áreas de preservação 

permanente que não foram indicadas nos estudos 

apresentados, o projeto deverá ser revisado no sentido de 

atender a legislação vigente; VI. 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; VII. apresentar, antes do início das 

obras de implantação do empreendimento: a) projeto para o 

canteiro de obras com infra-estrutura provisória adequada, 

destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 60 dias; 

b) aprovação técnica da EMBASA para os projetos da rede 

de distribuição de água e do sistema de esgotamento 

sanitário. Prazo: 60 dias; c) aprovação técnica da Secretaria 

de Infra - estrutura – SEINFRA, contemplando as condições 

estabelecidas acima, para o projeto de drenagem de águas 

pluviais. Prazo: 90 dias; VIII. garantir a estanqueidade das 

unidades que compõe o sistema de esgotamento sanitário; 

IX. implementar procedimentos de monitoramento do solo 

em pontos de jusante e montante da disposição do efluente 

tratado, se previsto a disposição de efluente 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 nº 913/2008, de 

03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de 
viabilidade ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao interessado 
obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no 
Âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, e a 
Licença Urbanística de Implantação (Alvará) da SEDUR, 
para que a mesma alcance seus efeitos legais. 
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Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem 
como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM  13 
DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº 05/2010 
DE 15 DE JANEIRO DE 2010

“Concede a Licença Ambiental à 
E m p r e s a  G R Á F I C O  
EMPREENDIMENTO LTDA,  
válida  por  0 3  (três)  anos”.

O Secretario de Desenvolvimento 

Urbano, no exercício da competência que lhe foi delegada 

pela Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 

CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 

CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, 

tendo em vista o que consta do Processo nº 23526/2009, de 

09/11/2009, 

RESOLVE:

A r t .  1 . º  -  C o n c e d e r  L I C E N Ç A 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 

GRÁFICO EMPREENDIMENTO LTDA, inscrito(a) no 

CNPJ/CPF 16.365.025/0001-29, com sede no(a) Rua Dr. 

José Peroba, 349, Edifício Empresarial Costa Azul, Salas 

901 a 908, STIEP, Salvador/BA, para implantar o 

empreendimento de urbanização integrada denominado 

Residencial Praia de Mutá, destinado ao uso residencial 

pluridomiciliar, composto de 500 apartamentos distribuídos 

em 25 módulos residenciais com cinco pavimentos, 01 

módulo destinado a quiosque de lazer com um pavimento, 

parque infantil e quadra poliesportiva, referente ao 

Programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica 

Federal, num imóvel com área igual a 26.615,79m², sendo: 

área total construída de 22.750,25m², área ocupada de 

4.765,25m², área permeável de 15.266,69 m², área de praça 

e lazer de 3.500,21m², correspondendo a 13,15% da área do 

lote, taxa de ocupação de 17,90%, coeficiente de 

aproveitamento de 0,86, índice de permeabilidade de 0,57 e 

307 vagas de estacionamento, localizado no lote 03 do 

empreendimento denominado Reserva Lucaia, na BA-535 

(Via Parafuso), s/n, na área da antiga Fábrica da Lucaia, 

coordenadas UTM: N8.594.181,4249 e E570.976,5459, na 

Zona de Comércio e Serviços - ZECS 2 da Macrozona 

Urbana CA-ZU.1 – Distrito de Camaçari-Sede, 

Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

seguintes condicionantes: I. promover as seguintes medidas 

a fim de minimizar os impactos ambientais durante as fases 

de construção civil: a) armazenar adequadamente os 

resíduos sólidos de origem doméstica gerados no canteiro 

de obra, para coleta e tratamento da Limpeza Pública de 

Camaçari - LIMPEC; b) promover a separação sistemática 

do entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo a 

unidade de reaproveitamento licenciada, 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. Na gestão desses resíduos, abranger 

como objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, 

a redução, a reutilização e a reciclagem dos mesmos, 

conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) 

instalar sistema de tratamento de efluente doméstico no 

canteiro de obras e somente promover a sua limpeza com 

empresas certificadas, bem como destinar o efluente 

coletado somente para unidade de tratamento licenciada, 

conforme legislação vigente; d) adquirir substância mineral 

para construção do empreendimento somente oriunda de 

jazida licenciada; e) acondicionar adequadamente os 

resíduos originados nos processos de abastecimento e de 

manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 

evitando o derramamento e a contaminação dos solos e 

recursos hídricos, e destiná-los somente para unidade de 

tratamento licenciada; f) obedecer aos padrões de emissão 

de gases e material particulado, estabelecidos na legislação 

vigente, para os sistemas de escapamento dos veículos e 

máquinas utilizados no empreendimento; g) 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; h) 

fazer a gestão do resíduo de madeira, destinando-o, 

posteriormente para unidade de reaproveitamento 

credenciada; i) armazenar adequadamente o solo removido 

durante os serviços de refeiçoamento de relevo e 

implantação do sistema viário e destiná-lo as áreas a serem 

recuperadas e/ou as que receberão tratamento paisagístico; 

j) na conclusão do empreendimento, remover 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 a manutenção e a reposição de vegetação 

nativa. Prazo: 60 dias; b) programa de educação ambiental 

acompanhado do cronograma de execução, voltado para os 

funcionários da obra e futuros moradores, contemplando a 

gestão adequada dos resíduos, com objetivo prioritário da 

não geração e, secundariamente, a redução, a reutilização e 

a reciclagem dos mesmos, a segregação na fonte e o 

acondicionamento adequado, e ações de sustentabilidade 
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ambiental e formas de integração com os empreendimentos 

do entorno. Prazo: 60 dias; c) plano de recuperação de área 

degradada - PRAD, contemplando principalmente a 

recuperação do córrego e sua faixa de preservação na área 

de abrangência do empreendimento, manutenção e a 

reposição de vegetação nativa, bem como proteção da 

fauna. Prazo: 90 dias; III. 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 

nº10.824/2009, de 29/05/2009, por esta SEDUR; IV. cumprir 

as disposições do Art 45 da Lei nº913/2008, sendo 

obrigatório adotar: a) captação de águas pluviais e 

distribuição para uso em áreas comuns; b) medidor de 

consumo de água por unidade imobiliária; c) coleta seletiva 

de resíduo; d) iluminação inteligente para áreas comuns de 

circulação, com instalação de sensores de presença; e) 

plantio e manutenção das áreas verdes comuns, dentro dos 

limites do empreendimento com, pelo menos, uma árvore 

para cada 100,00m² (cem metros quadrados); V. proteger, 

delimitar e sinalizar todas as áreas de preservação 

permanente existentes na área de abrangência do terreno, 

respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) dos corpos 

hídricos, medido em projeção horizontal a partir da margem 

no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei Municipal nº 

913/2008, de 03/09/2008, e demais leis pertinentes, para 

inserção de elementos construtivos. Se durante a 

implantação e/ou na realização de outros estudos for 

constatado novas áreas de preservação permanente que 

não foram indicadas nos estudos apresentados, o projeto 

deverá ser revisado no sentido de atender a legislação 

vigente; VI. 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; VII. 

apresentar, antes do início das obras de implantação do 

empreendimento: a) projeto para o canteiro de obras com 

infra-estrutura provisória adequada, destacando as medidas 

preventivas e corretivas dos impactos ambientais inerentes 

às atividades. Prazo: 60 dias; b) aprovação técnica da 

EMBASA para os projetos da rede de distribuição de água e 

do sistema de esgotamento sanitário. Prazo: 60 dias; c) 

aprovação técnica da Secretaria de Infra - estrutura – 

SEINFRA, contemplando as condições estabelecidas 

acima, para o projeto de drenagem de águas pluviais. Prazo: 

90 dias; VIII. garantir a estanqueidade das unidades que 

compõe o sistema de esgotamento sanitário; IX. 

implementar procedimentos de monitoramento do solo em 

pontos de jusante e montante da disposição do efluente 

tratado, se previsto a disposição de efluente 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 nº 913/2008, de 

03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº 06/2010
 DE 15 DE JANEIRO DE 2010

“Concede a Licença Ambiental à 
E m p r e s a  G R Á F I C O  
EMPREENDIMENTO LTDA,  válida  
por  0 3  (três)  anos”.

O Secretario de Desenvolvimento 

Urbano, no exercício da competência que lhe foi delegada 

pela Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 

CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 

CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que couber e, 

tendo em vista o que consta do Processo nº 23528/2009, de 

09/11/2009, 

RESOLVE:

A r t .  1 . º  -  C o n c e d e r  L I C E N Ç A 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 

GRÁFICO EMPREENDIMENTO LTDA, inscrito(a) no 

CNPJ/CPF 16.365.025/0001-29, com sede no(a) Rua Dr. 

José Peroba, 349, Edifício Empresarial Costa Azul, Salas 

901 a 908, STIEP, Salvador/BA, para implantar o 

empreendimento de urbanização integrada denominado 

Residencial Praia da Penha, destinado ao uso residencial 

pluridomiciliar, composto de 460 apartamentos distribuídos 

em 23 módulos residenciais com cinco pavimentos, 01 

módulo destinado a quiosque de lazer com um pavimento e 

parque infantil, referente ao Programa Minha Casa Minha 

Vida, da Caixa Econômica Federal, num imóvel com área 
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igual a: 21.395,57m², sendo: área total construída de 

20.938,23m², área ocupada de 4.392,03m², área permeável 

de 11.674,81m², área de praça e lazer de 3.049,37m², 

correspondendo a 14,25% da área do lote, taxa de ocupação 

de 20,06%, coeficiente de aproveitamento de 0,98, índice de 

permeabilidade de 0,55 e 233 vagas de estacionamento, 

localizado no lote 02 do empreendimento denominado 

Reserva Lucaia, na BA-535 (Via Parafuso), s/n, na área da 

ant iga Fábrica da Lucaia, coordenadas UTM: 

N8.594.208,8857 e E571.249,6418, na Zona de Comércio e 

Serviços - ZECS 2 da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – Distrito 

de Camaçari-Sede, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 

nº866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 

promover as seguintes medidas a fim de minimizar os 

impactos ambientais durante as fases de construção civil: a) 

armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 

doméstica gerados no canteiro de obra, para coleta e 

tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 

promover a separação sistemática do entulho gerado no 

canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 

reaproveitamento licenciada, 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. Na gestão desses resíduos, abranger como 

objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 

redução, a reutilização e a reciclagem dos mesmos, 

conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) 

instalar sistema de tratamento de efluente doméstico no 

canteiro de obras e somente promover a sua limpeza com 

empresas certificadas, bem como destinar o efluente 

coletado somente para unidade de tratamento licenciada, 

conforme legislação vigente; d) adquirir substância mineral 

para construção do empreendimento somente oriunda de 

jazida licenciada; e) acondicionar adequadamente os 

resíduos originados nos processos de abastecimento e de 

manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 

evitando o derramamento e a contaminação dos solos e 

recursos hídricos, e destiná-los somente para unidade de 

tratamento licenciada; f) obedecer aos padrões de emissão 

de gases e material particulado, estabelecidos na legislação 

vigente, para os sistemas de escapamento dos veículos e 

máquinas utilizados no empreendimento; g) 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; h) 

fazer a gestão do resíduo de madeira, destinando-o, 

posteriormente para unidade de reaproveitamento 

credenciada; i) armazenar adequadamente o solo removido 

durante os serviços de refeiçoamento de relevo e 

implantação do sistema viário e destiná-lo as áreas a serem 

recuperadas e/ou as que receberão tratamento paisagístico; 

j) na conclusão do empreendimento, remover 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 

a manutenção e a reposição de vegetação nativa. Prazo: 60 

dias; b) programa de educação ambiental acompanhado do 

cronograma de execução, voltado para os funcionários da 

obra e futuros moradores, contemplando a gestão adequada 

dos resíduos, com objetivo prioritário da não geração e, 

secundariamente, a redução, a reutilização e a reciclagem 

dos mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 

adequado, e ações de sustentabilidade ambiental e formas 

de integração com os empreendimentos do entorno. Prazo: 

60 dias; c) projeto de drenagem de águas pluviais, 

contemplando redutores de velocidade e de volume a atingir 

o corpo hídrico, recarga do lençol freático, armazenamento e 

utilização de água para fins de irrigação de jardins e limpeza 

de áreas de uso comum. Prazo: 60 dias; d) plano de 

recuperação de área degradada - PRAD, contemplando 

principalmente a recuperação do córrego e sua faixa de 

preservação na área de abrangência do empreendimento, 

manutenção e a reposição de vegetação nativa, bem como 

proteção da fauna. Prazo: 90 dias; III. 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 nº10.824/2009, de 29/05/2009, por esta 

SEDUR; IV. cumprir as disposições do Art 45 da Lei 

nº913/2008, sendo obrigatório adotar: a) captação de águas 

pluviais e distribuição para uso em áreas comuns; b) medidor 

de consumo de água por unidade imobiliária; c) coleta 

seletiva de resíduo; d) iluminação inteligente para áreas 

comuns de circulação, com instalação de sensores de 

presença; e) plantio e manutenção das áreas verdes 

comuns, dentro dos limites do empreendimento com, pelo 

menos, uma árvore para cada 100,00m² (cem metros 

quadrados); V. proteger, delimitar e sinalizar todas as áreas 

de preservação permanente existentes na área de 

abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 

30(trinta) dos corpos hídricos, medido em projeção 

horizontal a partir da margem no nível mais alto, conforme 

Art. 51 da Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, e 

demais leis pertinentes, para inserção de elementos 

construtivos. Se durante a implantação e/ou na realização de 

outros estudos for constatado novas áreas de preservação 

permanente que não foram indicadas nos estudos 

apresentados, o projeto deverá ser revisado no sentido de 

atender a legislação vigente; VI. 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; VII. apresentar, antes do início das 

obras de implantação do empreendimento: a) projeto para o 

canteiro de obras com infra-estrutura provisória adequada, 

destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 60 dias; 
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b) aprovação técnica da EMBASA para os projetos da rede 

de distribuição de água e do sistema de esgotamento 

sanitário. Prazo: 60 dias; c) aprovação técnica da Secretaria 

de Infra - estrutura – SEINFRA, contemplando as condições 

estabelecidas acima, para o projeto de drenagem de águas 

pluviais. Prazo: 90 dias; VIII. garantir a estanqueidade das 

unidades que compõe o sistema de esgotamento sanitário; 

IX. implementar procedimentos de monitoramento do solo 

em pontos de jusante e montante da disposição do efluente 

tratado, se previsto a disposição de efluente 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 nº 913/2008, de 

03/09/2008.

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PORTARIA Nº 08/2010 

DE 15 DE JANEIRO DE 2010.

“Concede a Licença Ambiental à 

E m p r e s a  G R Á F I C O  

EMPREENDIMENTO LTDA, válida 03 

(três) anos”

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, 

no exercício da competência que lhe foi delegada pela 

Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 

CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 

CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que 

couber e, tendo em vista o que consta do Processo nº 

23525/2009, de 09/11/2009, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 

GRÁFICO EMPREENDIMENTO LTDA, inscrito(a) no 
CNPJ/CPF 16.365.025/0001-29, com sede no(a) Rua 
Dr. José Peroba, 349, Edifício Empresarial Costa Azul, 
Salas 901 a 908, STIEP, Salvador/BA, para implantar o 
empreendimento urbanístico denominado Reserva 
Lucaia, com 03 (três) lotes destinados ao uso 
residencial pluridomiciliar; 01 (um) lote destinado a 
futuros empreendimentos; 01 (uma) área destinada à 
equipamentos de comércio/serviço; área de 
preservação permanente; áreas públicas a serem 
doadas à Prefeitura Municipal e à EMBASA, referente 
ao Programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa 
Econômica Federal, num imóvel com área total igual a 
179.588,51m², sendo 13.449,52 m² de Área de 
Preservação Permanente – APP; 3.452,41 m² de área 
destinada a comércio/serviço; 66.867,67 m² de áreas 
públicas doadas à Prefeitura Municipal e à EMBASA ( 
área de praça/ lazer, áreas verdes, área de sistema 
viário e de equipamentos públicos/comunitários)  e o 
restante destinada a 1.420 unidades residenciais 
distribuídas em 71 blocos de 5 pavimentos, 774 vagas 
de estacionamento, e futuros empreendimentos, 
localizado na BA-535 (Via Parafuso), s/n, na área da 
antiga Fábrica da Lucaia, coordenadas UTM: 
N8.593.809,4978 e E571.257,6976, na Zona de 
Comércio e Serviços - ZECS 2 da Macrozona Urbana 
CA-ZU.1 – Distrito de Camaçari-Sede, Camaçari/BA, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. promover as seguintes 
medidas a fim de minimizar os impactos ambientais 
durante as fases de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica gerados no canteiro de obra, para coleta e 
tratamento da Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; 
b) 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. Na gestão desses resíduos, 
abranger como objetivo prioritário a não geração e, 
secundariamente, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos mesmos, conforme Resolução 
CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) instalar sistema de 
tratamento de efluente doméstico no canteiro de obras 
e somente promover a sua limpeza com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado 
somente para unidade de tratamento licenciada, 
conforme legislação vigente; d) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento somente 
oriunda de jazidas licenciadas; e) acondicionar 
adequadamente os resíduos originados nos processos 
de abastecimento e de manutenção de máquinas e 
veículos utilizados na obra, evitando o derramamento e 
a contaminação dos solos e recursos hídricos, e 
destiná-los somente para unidade de tratamento 
licenciada; f) obedecer aos padrões de emissão de 
gases e material particulado, estabelecidos na 
legislação vigente, para os sistemas de escapamento 
dos  ve í cu los  e  máqu inas  u t i l i zados  no  
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso 
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obrigatório dos equipamentos de proteção individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; 
h) fazer a gestão do resíduo de madeira, destinando-o, 
posteriormente para unidade de reaproveitamento 
credenciada; i) armazenar adequadamente o solo 
removido durante os serviços de refeiçoamento de 
relevo e implantação do sistema viário e destiná-lo as 
áreas a serem recuperadas e/ou que receberão 
tratamento paisagístico; j) na conclusão do 
empreendimento, remover 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 
manutenção e/ou reposição de vegetação nativa. Prazo: 60 dias; b) 
programa de educação ambiental acompanhado do 
cronograma de execução, voltado para os funcionários 
da obra e futuros moradores, contemplando a gestão 
adequada dos resíduos, com objetivo prioritário da não 
geração e, secundariamente, a redução, a reutilização 
e a reciclagem dos mesmos, a segregação na fonte e o 
acondic ionamento adequado, e ações de 
sustentabilidade ambiental. Prazo: 60 dias; c) projeto 
de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade e de volume a atingir o corpo 
hídrico, recarga do lençol freático, armazenamento e 
utilização de água para fins de irrigação de jardins e 
limpeza de áreas de uso comum. Prazo: 60 dias; d) 
projetos alternativos de energia elétrica, com 
geradores eólicos e/ou solares, para as áreas de uso 
comum; e) projeto do sistema de coleta de semente e 
de reprodução de mudas de vegetação, priorizando as 
espécies nativas e aquelas a serem erradicadas; f) 
plano de recuperação de área degradada - PRAD, 
contemplando principalmente a recuperação do 
córrego e sua faixa de preservação na área de 
abrangência do empreendimento, manutenção e/ou reposição 

de vegetação nativa. Prazo: 90 dias; III. atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrat ivos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP 
de Projeto,  emit ida através do Processo 
nº13696/2009, de 07/07/2009, por esta SEDUR; IV. 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) dos 
corpos hídricos, medido em projeção horizontal a partir 
da margem no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, e  demais leis  
pertinentes, para inserção de elementos construtivos; 
V. 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; VI. apresentar, antes do início das obras 
de implantação do empreendimento: a) projeto para o 
canteiro de obras com infra-estrutura provisória 
adequada, destacando as medidas preventivas e 
corretivas dos impactos ambientais inerentes às 
atividades; b) aprovação técnica da EMBASA para os 
projetos da rede de distribuição de água e do sistema 

de esgotamento sanitário. Prazo: 60 dias; c) aprovação 
técnica da Secretaria de Infra - estrutura – SEINFRA, 
contemplando as condições estabelecidas pela 
SEDUR, para o projeto de drenagem de águas pluviais. 
Prazo: 90 dias; d) laudo geológico e hidrológico. Prazo 
90 dias; e) atender as condicionantes estabelecidas na 
Manifestação Prévia da Secretaria de Meio Ambiente – 
SEMA do Estado da Bahia quanto a localização do 
empreendimento urbanístico na Área de Proteção 
Ambiental – APA Joanes-Ipitanga; f) outorga do 
Instituto de Gestão das Águas e Clima – INGÁ, para 
lançamento de efluente e águas pluviais; VII. garantir a 
estanqueidade das unidades que compõe o sistema de 
esgotamento  san i tá r io ;  VI I I .  imp lementar  
procedimentos de monitoramento do solo em pontos 
de jusante e montante da disposição do efluente 
tratado no solo. Prazo: 90 dias; IX. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008; 

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
D E S E N V O LV I M E N T O  U R B A N O  D E  
CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2010.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO.

PORTARIA Nº 03/2010
De 15 de janeiro de 2010

Secretária da Saúde
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O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO 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

Designar os servidores RENATA SILVA OLIVEIRA, 
matricula nº 9928-3 Enfermeiro, MARLENE TAVARES 
CARDOSO DOS SANTOS , matricula nº 7156-4, Auxiliar 
Técnico e CINTIA TORRES DIAS, matricula nº 60015-9 
Assistente Social, para sob a presidência do primeiro, 
comporem a COMISSÃO DE SINDICANCIA para apurar a 
responsabilidade do desaparecimento do Livro de Atas do 
Conselho Municipal de Saúde do Município de Camaçari, 
devendo concluir os trabalhos no prazo de 30 ,( trinta) dias.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, em 15 de janeiro de 2010.

CAMILO PINTO FARIA DE LIMA E SILVA
Secretario de Saúde

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
CAMAÇARI-BAHIA. N°. 01/2010 De 12 de janeiro de 2010 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari, no uso de suas atribuições 
legais com base na deliberação da Comissão 
Organizadora e de Habilitação ao Processo Eleitoral do 
Conselho Tutelar da Orla de Camaçari-Bahia. Gestão 
2010/2013,  reunido no dia 12 de janeiro de 2010, na sede 
do CMDCA  localizada na Avenida Francisco Drumond 
n°. 186 – B (CONVIVER), Centro – Camaçari-Bahia.

R E S O L V E

Art. 1° - Publicar o Resultado das 
inscrições dos candidatos ao Processo Eleitoral do 
Conselho Tutelar da Orla de Camaçari-Bahia. Gestão 
2010/2013.  

                  Parágrafo Único – A  Relação com o nome 

dos candidatos habilitados será publicada em locais onde 

os interessados possam ter acesso e divulgada no site da 

Prefeitura Municipal de Camaçari onde constará também o 

local e horário da Prova Escrita.

Art. 2°. Esta Resolução Entrará em vigor na data de sua 

publicação.

Manoel Raimundo de Jesus
Presidente da Comissão

EXTRATOS LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a CONCORRÊNCIA n.º 0001/2009, 
que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO 
DAS RECEITAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA (ISS) INCIDENTES SOBRE AS 
OPERAÇÕES DE LEASING REALIZADAS POR 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO TERRITÓRIO 
MUNICIPAL, à empresa MENEZES, MAGALHÃES, 
COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com o 
valor global fixo de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais) em parcelas fixas mensais e sucessivas de 
R$20.000,00 (vinte mil reais); R$1.000,00 (um mil reais) para 
parcela de êxito sobre cada R$100.000,00 (cem mil reais) 
arrecadados administrativamente e R$10.000,00 (dez mil 
reais) para a parcela de êxito sobre cada R$100.000,00 (cem 
mil reais) arrecadados judicialmente. Data da Homologação: 
18/12/2009. LUIZ CARLOS CAETANO.
O Secretario de Saúde de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa as licitações abaixo relacionadas:

PREGÃO Nº 134/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de móveis para atender as 
necessidades nas Unidades da Secretaria de Saúde – 
SESAU do Município de Camaçari, incluindo transporte.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/01/2010. CAMILO PINTO 

DE FARIA LIMA E SILVA

PREGÃO Nº 143/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para 
atender as necessidades nas Unidades da Secretaria de 
Saúde – SESAU do Município de Camaçari, incluindo 
transporte.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/01/2010. CAMILO PINTO 

S
E

C
A

D
S

E
D

E
S

Secretária de Desenvolvimento 
Social
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DE FARIA LIMA E SILVA

O Secretario de Saúde de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

PREGÃO Nº. 149/2009 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de termômetros e caixas térmicas para 
atender as necessidades da Campanha da vacina Anti-
Meningocócica C no município de Camaçari.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/01/2010. CAMILO PINTO 

DE FARIA LIMA E SILVA

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SECAD 
n.º 0110/2009, que tem como objeto Registro de preços de 
água mineral em copos de 200 ml, à empresa 2002 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, com o valor global 
de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Data da 
Homologação: 04/01/2010. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0371/2009. Dispensa de Licitação nº 
0372/2009. CONTRATADA: MANOEL MESSIAS 
GONÇALVES. Objeto: Locação de um imóvel situado à Rua 
do Jacaré, Nº 16, Monte Gordo, Camaçari-BA, pelo período 
de 12 meses para instalação do Centro de Referência da 
Assistência Social-CRAS, atendendo as necessidades do 
Programa de Proteção Social Básica da Secretaria de 
Desenvolvimento Social. Valor Global: R$ 15.600,00 (quinze 
mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 8038; Elemento de Despesa: 33.90.36; 
Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 12/11/2009. LUIZ 
CARLOS CAETANO

 CONTRATO Nº. 0427/2009. CONTRATADO: MENEZES, 
MAGALHÃES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA - nº. 
0001/2009. OBJETO: prestação de serviços advocatícios 
especializados na RECUPERAÇÃO DAS RECEITAS DO 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA (ISS) INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES 
DE LEASING REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. Valor global 
fixo de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), em 
parcelas fixas mensais e sucessivas de R$20.000,00 (vinte 
mil reais); R$1.000,00 (um mil reais), para parcela de êxito 
sobre cada R$100.000,00 (cem mil reais), arrecadados 
administrativamente e R$10.000,00 (dez mil reais), para a 
parcela de êxito sobre cada R$100.000,00 (cem mil reais) 
arrecadados judicialmente). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2007; Elemento de despesa: 
3.3.90.39.00; Fonte: 0100.000. Data da assinatura: 
28/12/2009. LUIZ CARLOS CAETANO – Prefeito Municipal. 
Camaçari, 11/01/2010.

CONTRATO Nº: 0408/2009.  INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 0133/2009. CONTRATADO: FAP 
SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 

OBJETO: Contratação dos Artistas e Bandas: Ilê Aiyê e Edy 
Vox através de seu representante exclusivo a empresa FAP 
Sonorização Produções e Eventos Ltda., para a realização 
de shows musicais no evento denominado Caminhada “Diz 
Basta a Discriminação Racial”, no dia 04 de dezembro de 
2009 em Camaçari-BA. VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais). FUNDAMENTADA: Art. 25, Inciso III, 
da Lei Federal N.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 8006; Elemento de Despesa: 3390.39; 
fonte: 0100.000. DATA DA ASSINATURA: 25/11/2009. Luiz 
Carlos Caetano.

CONTRATO Nº 001/2010. CONTRATADA: DIVIMED 
COMÉRCIO DE  HOSPITALARES LTDA. Pregão Presencial 
n.º 143/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de 
materiais hospitalares. Vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04 e 
05. Valor Global: R$ 6.541,40 (seis mil, quinhentos e 
quarenta e um e reais e cinqüenta centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 04/01/2010. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA 
E SILVA.

CONTRATO Nº 002/2010. CONTRATADA: NCK 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  LTDA. Pregão 
Presencial n.º 134/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Aquisição de móveis ( escada em alumínio). Vencedora dos 
04. Valor Global: R$ 1.628,00 (hum mil, seiscentos e vinte e 
oito reais). DATA DA ASSINATURA: 04/01/2010. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO - COMPEL 
torna público, para conhecimento dos interessados, que, por 
falhas no edital, foi CANCELADO o Pregão Presencial – 
SECAD nº. 0111/2009, marcado para às 13:30 horas do dia 
11/01/2010. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de 
sanitários químicos portáteis, para serem utilizados nos 
eventos realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari. Camaçari–11/01/2010 - Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da COMPEL. 

A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO - COMPEL 
torna público, para conhecimento dos interessados, que, por 
falhas no edital, foi CANCELADO o Pregão Presencial – 
SECAD nº. 0112/2009, marcado para às 09:00 horas do dia 
11/01/2010. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
equipamentos de sonorização e iluminação, para serem 
utilizados nos eventos realizados pela Administração 
Municipal de Camaçari. Camaçari–11/01/2010 - Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Camaçari, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
situada na Av. Francisco Drumonnd, s/nº, Térreo do prédio 
vermelho - Centro Administrativo, Camaçari-Ba, realizará os 
seguintes Pregões: 

PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0006/2009, 

cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de sanitários 
químicos portáteis, Abertura: 26/01/2010 às 13:30 horas. 

Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à disposição 
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d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  P o r t a l  d e  C o m p r a s :  
. Informações pelo telefone 

(71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria Sampaio 
Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 11/01/2010 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que realizará a licitação 
abaixo relacionada, no auditório da Coordenação de 
Materiais e Patrimônio, localizado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.
 
PREGÃO N.º 118/2009 (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:01/02/2010 – 09 horas. 
PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 
 
 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de Compras 
d e  C a m a ç a r i ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.compras.camacari.com.br. Camaçari - Bahia, 
12/01/2010. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

O Município de Camaçari, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na sala de 
reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação 
– COMPEL, situada na Av. Francisco Drumond, s/nº, 
Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, 
Camaçari-Ba, realizará o seguinte Pregão:
 PREGÃO PRESENCIAL – SECAD Nº. 0007/2009, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Segurança Patrimonial 
Desarmada, a serem utilizados nos eventos festivos 
realizados pela Administração Municipal de Camaçari. 
Abertura: 27/01/2010 às 09:00 horas.
 
Cópia dos editais e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.com.br. Informações pelo 
telefone (71)3621-6880 ou 3621.6713 – Ailda Maria 
Sampaio Topázio – Presidente da COMPEL. Camaçari – 
15/01/2010.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que realizará as 
licitações abaixo relacionadas, no auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na 
Rua Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, 
Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, térreo, 
Camaçari, Bahia.
 
PREGÃO N.º 001/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
OBJETO: Aquisição de agulhas hipodérmicas para 
atender as necessidades das Unidades de Saúde do 
Município de Camaçari, incluindo transporte. 
ABERTURA: 03/02/2010 – 14 horas. PREGOEIRO: 
Sayonara Melo da Silva. 
 
PREGÃO N.º 002/2010 (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: 04/02/2010 – 09 horas. 

www.compras.camacari.com.br
PREGOEIRO: Adson de Oliveira Silva. 
 
PREGÃO N.º 003/2010 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU
OBJETO: Aquisição de impressos gráficos para atender 
ao Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas 
com Doença Falciforme do Município de Camaçari. 
ABERTURA: 05/02/2010 – 09 horas. PREGOEIRO: 
Sayonara Melo da Silva. 
 
O Edital encontram-se à disposição no Portal de 
Compras de Camaçari,  endereço eletrônico 
www.compras.camacari.com.br. Camaçari - Bahia, 
15/01/2010. Carla Barbosa de Araújo – Presidente da 
COSEL/SESAU.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n.º 0372/2009 – Processo n.º 
1354/2009 .  CONTRATADO: MANOEL MESSIAS 
GONÇALVES. Objeto: Locação de um imóvel situado à 
Rua do Jacaré, Nº 16, Monte Gordo, Camaçari-BA, pelo 
período de 12 meses para instalação do Centro de 
Referência da Assistência Social-CRAS, atendendo as 
necessidades do Programa de Proteção Social Básica 
da Secretaria de Desenvolvimento Social. Valor Total: R$ 
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 05/11/2009.

Dispensa nº.0378/2009 – Processo nº.1425/2009. 
CONTRATADO: SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E 
MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de 400 
(quatrocentas) vacinas meningocócica, para atender as 
necessidades da Rede de Saúde do Município de 
Camaçari-BA, em virtude do surto localizado. Valor 
global: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Fundamentada 
no Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 12/11/2009. 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

 
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SESAU, informa que no ANEXO I – ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - do TERMO DE COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO N.º 053/2009, oriundo do Pregão 
Presencial n.º 031/2009 – COSEL/SESAU,  onde se lê: 
CNPJ sob o n.º 67.729.178/0002-20, Leia-se: CNPJ sob o n.º 
67.729.178/0001-49. Camaçari, 11 de janeiro de 2010. 
Adson de Oliveira Silva – Membro da COSEL/SESAU.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 264/2009. CONTRATADA: 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Pregão 
Presencial n.º 095/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos. Vencedora dos lotes 01 e 05. Valor Global: R$ 
3.662,00 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais). DATA 
DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2009. CAMILO 
PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

 TERMO DE COMPROMISSO Nº  265 /2009 .  
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CONTRATADA:  CIAMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. Pregão Presencial n.º 095/2009 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos. Vencedora do lote 02. 
Valor Global: R$ 27.068,80 (vinte e sete mil, sessenta e oito 
reais e oitenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 12 de 
novembro de 2009. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.
 
TERMO DE COMPROMISSO Nº 266/2009. CONTRATADA: 
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Pregão 
Presencial n.º 095/2009 – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos. Vencedora do lote 06. Valor Global: R$ 2.070,00 
(dois mil e setenta reais). DATA DA ASSINATURA: 12 de 
novembro de 2009. CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E 
SILVA.

TERMO DE COMPROMISSO  DE FORNECIMENTO N.º 
0002/2010. CONTRATADA: 2002 DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO LTDA, LICITAÇÃO: Pregão Presencial - 
SECAD Nº 0110/2009. Objeto: Registro de preços de água 
mineral em copos de 200 ml.Valor global de R$ 380.000,00 
(trezentos e oitenta mil reais). Data da assinatura: 
15/01/2010. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 0133/2009 – 
PROCESSO N.º 1487/2009.    CONTRATADO: FAP 
SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 
OBJETO: Contratação dos Artistas e Bandas: Ilê Aiyê e Edy 
Vox através de seu representante exclusivo a empresa FAP 
Sonorização Produções e Eventos Ltda., para a realização 
de shows musicais no evento denominado Caminhada “Diz 
Basta a Discriminação Racial”, no dia 04 de dezembro de 
2009 em Camaçari-BA . VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais). FUNDAMENTADA: Art. 25, Inciso III, 
da Lei Federal N.º 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
25/11/2009.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

 A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
no uso de suas atribuições, torna público que no 
d ia12/01/2010 fo i  FRACASSADO  o  PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD 0113/2009, cujo objeto é a 
Aquisição de Estabilizadores, Camaçari, 12/01/2010. 
AILDA MARIA SAMPAIO TOPAZIO – Presidente da 
COMPEL.

 A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 
no uso de suas atribuições, torna público que no 
d ia13/01/2010 fo i  FRACASSADO  o  PREGÃO 
PRESENCIAL – SECAD 0116/2009, cujo objeto é a 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de Segurança Patrimonial Desarmada, a serem 
utilizados nos eventos festivos realizados pela 
Administração Municipal de Camaçari, Camaçari, 
15/01/2010. AILDA MARIA SAMPAIO TOPAZIO – 
Presidente da COMPEL.

NOTIFICAÇÕES COPEC - FORNECEDORES

À USA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS E 
LABORATÓRIO LTDA
Proc. n.º 1544/2009

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa 
ao não cumprimento regular das obrigações oriundas 
do Termo de Compromisso n.° 191/2009, no que diz 
respeito ao não fornecimento dos itens registrados, 
conforme relatado nos autos (cópia do Processo CMP n.º 
1544/2009 disponível na recepção da CMP das 08 às 14h).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação 
das penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.

Camaçari, 12 de janeiro de 2010. TATIANA PENICHE - 
PRESIDENTE DA COPEC

À TOZZO & CIA LTDA
Proc. n.º 1552/2009

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa à 
ocorrência de irregularidades no fornecimento dos itens 
(prazo de entrega e troca de marca/especificações) 
contratados através do Processo Licitatório n.º 
1228/2009 / Pregão n.º 090/2009 - COMPEL, conforme 
relatado nos autos processuais (cópia do Processo CMP n.º 
1552/2009 disponível na recepção da CMP das 08 às 14h).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação 
das penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.

Camaçari, 12 de janeiro de 2010. TATIANA PENICHE - 
PRESIDENTE DA COPEC

À DIOMAR GOMES DOS SANTOS
Proc. n.º 1557/2009

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar 
defesa, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa 
ao não cumprimento regular das obrigações oriundas 
do Contrato n.° 0128/2009 no que diz respeito ao não 
fornecimento dos itens contratados, conforme relatado 
nos autos (cópia do Processo CMP n.º 1557/2009 em 
anexo).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação 
das penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.
Camaçari, 13 de janeiro de 2010. TATIANA PENICHE - 
PRESIDENTE DA COPEC

DIÁRIO OFICIAL - ANO VII - Nº 341 - de  de janeiro de 2010  - 09 a 15 PÁGINA 19PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - 



RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 118/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
cujo objeto é Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos. Camaçari - Bahia, 12/01/2010. 
Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa n.º 0298/2009 – Processo n.º 0860/2009 
Contratado: ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO 
CARDOSO. Objeto: Contratação de profissional 
especializado na elaboração de projeto e consultoria 
para construção de duas pistas de skates a serem 
implantadas no município de camaçari. Valor global: R$ 
14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais). Fundamentada 
no Art. 24, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
h o m o l o g a ç ã o :  2 2 / 0 7 / 2 0 0 9 .  
 

 
CANCELAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0184/2009 – Termo de dispensa Nº. 
0298/2009- Processo n.º 0860/2009. Contratado: 
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO. Objeto: 
Contratação de profissional especializado na 
elaboração de projeto e consultoria para construção de 
duas pistas de skates a serem implantadas no município 
de camaçari. Valor global: R$ 14.200,00 (quatorze mil e 
duzentos reais).

Fundamentada no Art. 24, inciso I, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 22/07/2009.

RETIFICAÇÃO

 A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SESAU, informa que na Ata de Registro de Preços 
referente ao Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 
041/2009,  onde se lê: PROCESSO DE COMPRA Nº 
161/2009, leia-se: PROCESSO DE COMPRA Nº 160/2009. 
Camaçari, 12 de janeiro de 2010. Adson de Oliveira Silva – 
Membro da COSEL/SESAU.

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

CANCELAMENTO DOS LOTES 04 E 05 DO TERMO DE 

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGISTRO DE 

PREÇOS Nº. 179/2009. FORNECEDOR: RAVA 

EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. 

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2009. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR, 

INFECTANTE E DOMÉSTICO. VALOR GLOBAL DE R$ 

127.867,47 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).. DATA 

DA ASSINATURA: 30/07/2009. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 

CARDOSO.          

  PREGÃO PRESENCIAL 055/2009

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados o adiamento do PREGÃO 
N.º 152/2009 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, cujo objeto 
é aquisição de instrumentos cirúrgicos para atender as 
necessidades da Unidade de Pronto Atendimento de Nova 
Aliança do Município de Camaçari, incluindo transporte, para 
o dia 03/02/2010, às 09 horas, no Auditório da Coordenação 
de Materiais e Patrimônio. Camaçari - Bahia, 15/01/2010. 
Carla Barbosa de Araújo – Presidente da COSEL/SESAU.
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