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PORTARIA 4465/2018
DE 31 DE AGOSTO DE 2018

    

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

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 110 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari e as informações constantes no processo 

administrativo nº. 537/2018.

RESOLVE

Suspender a licença sem vencimentos, concedida 
através do decreto de 21 de agosto de 2017, a servidora 
CLARIONICE RAMOS DA SILVA, matrícula: 63236, 
ocupante do cargo de Assistente de Creche, lotada na 
Secretaria da Educação - SEDUC, com data retroativa a 
04 de junho de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 138/2018
DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

Revoga o inciso II, do art. 1º da Portaria nº 
037, de 14 de maio de 2018, publicada no 
DOM edição nº 930, que designa 
servidores para exercício de atividades 
de relevante interesse no âmbito da 
Secretaria da Fazenda.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE

Art. 1º Revogar o inciso II, do art. 1º da Portaria  nº 037, 
de 14 de maio de 2018, publicada no DOM edição nº 930, 
que passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 1º (...)
I – (...)
II – REVOGADO;
III – (...)
IV – (...)”

Art. 2º Os demais dispositivos da Portaria nº 037/2018, 
permanecerão em vigência.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE OUTUBRO DE 
2018.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 004/2018
DE 09 DE OUTUBRO DE 2018.

Disciplina as normas aplicáveis aos 
procedimentos a serem adotados no pedido 
de lançamento do Imposto Sobre 
Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – 
ITIV, especificamente aos casos de 
contratos de mútuos celebrados com 
instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e com lastro nos Artigos 119, da Lei n. 1.039, 
de 16 de Dezembro de 2009,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
procedimentos administrativos céleres, eficientes e 
simplificados na sistemática da estimativa da base 
cálculo e do lançamento do Imposto sobre a Transmissão 
Inter vivos, por ato oneroso, de Bens Imóveis e cessões 
de direitos a eles relativos (ITIV), quando se tratar de 
contratos de mútuos celebrados com instituições 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil;

CONSIDERANDO os termos dos arts. 22 e 26, § 7º, da 
Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997;

RESOLVE

Art. 1º. - Esta Instruçaõ Normativa dispoẽ sobre os 
procedimentos para solicitaçaõ de lançamento do ITIV, 
apresentando normas para determinaçaõ da estimativa 
do valor de mercado dos imov́eis e direitos a eles 
relativos exclusivamente vinculados à instituições 
financeiras, em razão de contrato e alienação de bem 
imóvel com vinculação em favor da credora fiduciária.

Art. 2º - O procedimento será com a apresentação de 
documento com os dados relativos à matrícula do 
registro do imóvel em cartório, autorização ou 
procuração, formulário de declaração de ITIV 
devidamente preenchido e assinado pelo representante 
legal da instituição financeira, conforme o respectivo 
documento de identidade.

Parágrafo único: Na hipótese em que houver 
desistência do negócio jurídico, com registro em cartório, 
haverá a necessidade de certidão atualizada, de no 
mínimo 90 (noventa) dias.

Art. 3º - O prazo para determinaçaõ da estimativa fiscal e 
lançamento do ITIV sera ́de ate ́02 (dois) dias ut́eis, a 
contar do dia subsequente ao recebimento do pedido de 
lançamento do imposto, desde que este naõ apresente 
pendências de documentaça ̃o ou informaço ̃es 
necessaŕias, ressalvados casos fortuitos e de força maior 
a serem analisados pela Administraçaõ Fazendaŕia 
Municipal. 

Art. 4º - A instituição financeira, no momento da 
solicitação de apuração do ITIV deverá apresentar a 
notificação e ou intimação expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente para adimplemento da 
dívida do mutuo.

Art. 5º - Ficam revogados os dispositivos contrários ao 
aqui disciplinado.

Art. 6º - Os demais dispositivos disciplinados pela 
Instrução Normativa nº 001/2015, de 03 de fevereiro de 

2015, publicada no DOM edição nº 612, permanecerão 
em vigor.

Art. 7º - Esta Instruçaõ Normativa entra em vigência na 
data de sua publicação. 

Joaquim José Bahia Menezes
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº 142/2018
DE 11 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe  sobre  a  aprovação do  
desmembramento de uma área total de 
423.287,42m².

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe 
foram atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho 
de 2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda 
no Decreto Municipal datado do dia 27 de julho de 2018, 
e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 004711/2015, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma 
área de terra com área total de 423.287,42m², em 21 
(vinte e um) novas áreas denominadas: Lote 01 com 
área total de 132.722,58m²; Lote 02 com área total de 
23.213,72m²; Lote 03 com área total de 77.295,75m²; 
Lote 04 com área total de 37.082,50m²; Lote 05 com 
área total de 33.945,68m²; Lote 06 com área total de 
1.448,63m²; Lote 07 com área total de 879,16m²; Lote 
08 com área total de 730,35m²; Lote 09 com área total 
de 8.721,07m²; Lote 10 com área total de 9.369,02m²; 
Lote 11 com área total de 5.101,21m²; Lote 12 com área 
total de 527,55m²; Lote 13 com área total de 14.747,61 
m²; Lote 14 com área total de 23.196,85 m²; Lote 15 com 
área total de 35.117,75m²;Lote 16 com área total de 
11.276,47m²; Lote 17 com área total de 7.040,90m²; 
Lote 18 com área total de 383,28 m²; Lote 19 com área 
total de 6.680,98m²; Lote 20 com área total de 
7.594,70m²; Lote 21 com área total de 1.192,80m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade do Município de Camaçari, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ: 14.109.763/0001-
80, conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de 
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Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, 
sob a matrícula de nº 2190.

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

ÁREA ORIGINAL

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V01, definido pelas 
coordenadas E: 574.459,88 m e N: 8.595.317,45 m com 
azimute 202°58'17,42'' e distância de 174,60 m até o 
vértice V02, definido pelas coordenadas E: 574.391,74 
m e N: 8.595.156,70 m com azimute 199°34'32,10'' e 
distância de 95,14 m até o vértice V03, definido pelas 
coordenadas E: 574.359,86 m e N: 8.595.067,06 m com 
azimute 152°31'01,53'' e distância de 120,29 m até o 
vértice V04, definido pelas coordenadas E: 574.415,37 
m e N: 8.594.960,35 m com azimute 149°11'29,25'' e 
distância de 99,87 m até o vértice V05, definido pelas 
coordenadas E: 574.466,52 m e N: 8.594.874,57 m com 
azimute 206°04'53,99'' e distância de 23,90 m até o 
vértice V06, definido pelas coordenadas E: 574.456,02 
m e N: 8.594.853,11 m com azimute 202° 55'04,70'' e 
distância de 8,71 m até o vértice V07, definido pelas 
coordenadas E: 574.452,63 m e N: 8.594.845,09 m com 
azimute 197°31'05,57'' e distância de 8,56 m  até o 
vértice V08, definido pelas coordenadas E: 574.450,05 
m e N: 8.594.836,92 m com azimute 182°52'13,97'' e 
distância de 188,00 m até o vértice V09, definido pelas 
coordenadas E: 574.440,63 m e N: 8.594.649,16 m com 
azimute 182°33'00,73'' e distância de 177,82 m até o 
vértice V10, definido pelas coordenadas E: 574.432,72 
m e N: 8.594.471,51 m com azimute 154°14'10,68'' e 
distância de 192,82 m até o vértice V11, definido pelas 
coordenadas E: 574.516,53 m e N: 8.594.297,86 m com 
azimute 157°51'21,18'' e distância de 319,15 m até o 
vértice V12, definido pelas coordenadas E: 574.636,83 
m e N: 8.594.002,25 m com azimute 243°48'25,62'' e 
distância de 40,62 m até o vértice V13, definido pelas 
coordenadas E: 574.600,38 m e N: 8.593.984,32 m com 
azimute 244°04'57,49'' e distância de 9,49 m até o 
vértice V14, definido pelas coordenadas E: 574.591,84 
m e N: 8.593.980,17 m com azimute 248°14'35,77'' e 
distância de 378,64 m até o vértice V15, definido pelas 
coordenadas E: 574.240,17 m e N: 8.593.839,82 m com 
azimute 248°18'10,04'' e distância de 8,17 m até o 
vértice V16, definido pelas coordenadas E: 574.232,58 
m e N: 8.593.836,80 m com azimute 285°51'40,14'' e 
distância de 87,81 m até o vértice V17, definido pelas 
coordenadas E: 574.148,11 m e N: 8.593.860,80 m com 
azimute 321°30'55,47'' e distância de 41.88 m até o 
vértice V18, definido pelas coordenadas E: 574.122,05 
m e N: 8.593.893,58 m com azimute 3°26'05,27'' e 
distância de 215,65 m até o vértice V19, definido pelas 
coordenadas E: 574.134,97 m e N: 8.594.108,84 m com 
azimute 3°22'31,67'' e distância de 11,21 m até o vértice 
V20, definido pelas coordenadas E: 574.135,63 m e N: 
8.594.120,03 m com azimute 3°15'49,48'' e distância de 
145,44 m  até o vértice V21, definido pelas coordenadas 
E: 574.143,91 m e N: 8.594.265,23 m com azimute 
3°19'31,37'' e distância de 253,08 m até o vértice V22, 
definido pelas coordenadas E: 574.158,59 m e N: 

8.594.517,88 m com azimute 3°17'50,28'' e distância de 
250,53 m até o vértice V23, definido pelas coordenadas 
E: 574.173,00 m e N: 8.594.768,00 m com azimute 
3°18'01,76'' e distância de 95,88 m até o vértice V24, 
definido pelas coordenadas E: 574.178,52 m e N: 
8.594.863,72 m com azimute 3°17'58,34'' e distância de 
47,26 m até o vértice V25, definido pelas coordenadas 
E: 574.181,24 m e N: 8.594.910,90 m com azimute 
3°18'09,14'' e distância de 48,95 m  até o vértice V26, 
definido pelas coordenadas E: 574.184,06 m e N: 
8.594.959,77 m com azimute 3°16'03,99'' e distância de 
18,07 m até o vértice V27, definido pelas coordenadas 
E: 574.185,09 m e N: 8.594.977,81 m com azimute 
3°18'15,26'' e distância de 32,44 m até o vértice V28, 
definido pelas coordenadas E: 574.186,96 m e N: 
8.595.010,20 m com azimute 1°24'13,99'' e distância de 
39,59 m até o vértice V29, definido pelas coordenadas 
E: 574.187,93 m e N: 8.595.049,78 m com azimute 0° 
48'04,63'' e distância de 7,15 m até o vértice V30, 
definido pelas coordenadas E: 574.188,03 m e N: 
8.595.056,93 m com azimute 21°14'48,57'' e distância 
de 8,06 m  até o vértice V31, definido pelas coordenadas 
E: 574.190,95 m e N: 8.595.064,44 m com azimute 
6°21'15,55'' e distância de 31,35 m até o vértice V32, 
definido pelas coordenadas E: 574.194,42 m e N: 
8.595.095,60 m com azimute 4°08'27,19'' e distância de 
15,51 m até o vértice V33, definido pelas coordenadas 
E: 574.195,54 m e N: 8.595.111,07 m com azimute 
3°27'52,75'' e distância de 33,92 m até o vértice V34, 
definido pelas coordenadas E: 574.197,59 m e N: 
8.595.144,93 m com azimute 53° 53'11,51'' e distância 
de 161,95 m até o vértice V35, definido pelas 
coordenadas E: 574.328,42 m e N: 8.595.240,38 m com 
azimute 56°26'23,78'' e distância de 8,56 m  até o vértice 
V36, definido pelas coordenadas E: 574.335,55 m e N: 
8.595.245,11 m com azimute 52°15'27,27'' e distância 
de 16,68 m  até o vértice V37, definido pelas 
coordenadas E: 574.348,74 m e N: 8.595.255,32 m com 
azimute 45°02'35,44'' e distância de 56,30 m até o 
vértice V38, definido pelas coordenadas E: 574.388,58 
m e N: 8.595.295,10 m com azimute 74°44'48,91'' e 
distância de 24,67 m até o vértice V39, definido pelas 
coordenadas E: 574.412,38 m e N: 8.595.301,59 m com 
azimute 78°09'00,07'' e distância de 2,29 m até o vértice 
V40, definido pelas coordenadas E: 574.414,62 m e N: 
8.595.302,06 m com azimute 71°13'12,54'' e distância 
de 47,81 m até o vértice V01, encerrando este 
perímetro. Área: 423.287,42 m², Perímetro: 3.547,46 m

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizados:

LOTE Nº 01

 LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice B1, definido pelas 
coordenadas E: 574.143,79m e N: 8.594.263,09m com 
azimute 92°15'19,21'' e distância de 106,47m até o 
vértice B2, definido pelas coordenadas E: 574.250,18 m 
e N: 8.594.258,90m com azimute 92°08'15.53'' e 
distância de 231,90m até o vértice B3, definido pelas 
coordenadas E: 574.481,92m e N: 8.594.250,25m com 
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azimute 157°51'14,91'' e distância de 291,59m até o 
vértice B4, definido pelas coordenadas E: 574.591,84m 
e N: 8.593.980,17m com azimute 248°14'35,77'' e 
distância de 378,64m até o vértice B5, definido pelas 
coordenadas E: 574.240,17 m e N: 8.593.839,82m com 
azimute 336°20'55,82'' e distância de 126,51m até o 
vértice B6, definido pelas coordenadas E: 574.189,42m 
e N: 8.593.955,70m com azimute 0°00'18,07'' e 
distância de 114,15m até o vértice B7, definido pelas 
coordenadas E: 574.189,43m e N: 8.594.069,85m com 
azimute 313°00'21,92'' e distância de 73,57m até o 
vértice B8, definido pelas coordenadas E: 574.135,63m 
e N: 8.594.120,03m com azimute 3°15'52,40'' e 
distância de 143,29m até o vértice B1, encerrando este 
perímetro, com área total de Área: 132.722,58m²; 
Perímetro: 1.466,13m

LOTE Nº 02 (Área de Preservação Permanente)

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice C1, definido pelas 
coordenadas E: 574.158,53m e N: 8.594.516,81m com 
azimute 119°07'06,77'' e distância de 81,81m até o 
vértice C2, definido pelas coordenadas E: 574.230,00m 
e N: 8.594.477,00m com azimute 106°13'52,50'' e 
distância de 19,00m até o vértice C3, definido pelas 
coordenadas E: 574.248,24m e N: 8.594.471,69m com 
azimute 177°05'59,67'' e distância de 81,23m até o 
vértice C4, definido pelas coordenadas E: 574.252,35m 
e N: 8.594.390,56m com azimute 180°56'39,32'' e 
distância de 131,68m até o vértice C5, definido pelas 
coordenadas E: 574.250,18 m e N: 8.594.258,90m com 
azimute 272°15'19,21'' e distância de 106,47m até o 
vértice C6, definido pelas coordenadas E: 574.143,79m 
e N: 8.594.263,09m com azimute 3°19'29,61'' e 
distância de 254,15m até o vértice C1, encerrando este 
perímetro. Área: 23.213,72m²; Perímetro: 674,34m.

LOTE Nº 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice D1, definido pelas 
coordenadas E: 574.426,23m e N: 8.594.753,03m com 
azimute 182°17'56,62'' e distância de 102,95m até o 
vértice D2, definido pelas coordenadas E: 574.422,10 m 
e N: 8.594.650,16m com azimute 182°42'37,94'' e 
distância de 110,59m até o vértice D3, definido pelas 
coordenadas E: 574.416,87m e N: 8.594.539,69m com 
azimute 180°49'52,31'' e distância de 84,79m até o 
vértice D4, definido pelas coordenadas E: 574.415,64m 
e N: 8.594.454,91m com azimute 171°56'51,50'' e 
distância de 36,48m até o vértice D5, definido pelas 
coordenadas E: 574.420,75m e N: 8.594.418,79m com 
azimute 165°18'45,71'' e distância de 32,66m até o 
vértice D6, definido pelas coordenadas E: 574.429,03m 
e N: 8.594.387,20m com azimute 159°47'44,09'' e 
distância de 37,38m até o vértice D7, definido pelas 
coordenadas E: 574.441,94m e N: 8.594.352,12m com 
azimute 158°34'18,95'' e distância de 109,43m até o 
vértice D8, definido pelas coordenadas E: 574.481,92 m 
e N: 8.594.250,25m com azimute 272°08'15,53'' e 
distância de 231,90m até o vértice D9, definido pelas 

coordenadas E: 574.250,18m e N: 8.594.258,90m com 
azimute 0°56'39,32'' e distância de 131,68m até o 
vértice D10, definido pelas coordenadas E: 
574.252,35m e N: 8.594.390,56m com azimute 
357°05'59,67'' e distância de 81,23m até o vértice D11, 
definido pelas coordenadas E: 574.248,24 m e N: 
8.594.471,69m com azimute 346°57'43,09'' e distância 
de 18,79m até o vértice D12, definido pelas 
coordenadas E: 574.244,00m e N: 8.594.490,00m com 
azimute 17°44'10,52'' e distância de 20,75m até o 
vértice D13, definido pelas coordenadas E: 
574.250,32m e N: 8.594.509,76m com azimute 
17°45'00,62'' e distância de 31,75m até o vértice D14, 
definido pelas coordenadas E: 574.260,00 m e N: 
8.594.540,00m com azimute 24°43'38,33'' e distância 
de 16734m até o vértice D15, definido pelas 
coordenadas E: 574.330,00m e N: 8.594.692,00m com 
azimute 2°54'39,02'' e distância de 59,08m até o vértice 
D16, definido pelas coordenadas E: 574.333,00 m e N: 
8.594.751,00m com azimute 88°45'09,48'' e distância 
de 93,25m até o vértice D1, encerrando este perímetro. 
Área: 77.295,75m²; Perímetro: 1.350,06m

LOTE Nº 04 (Área do Batalhão)

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice E1, definido pelas 
coordenadas E: 574.173,00m e N: 8.594.768,00m com 
azimute 93°18'29,29'' e distância de 85,95m até o 
vértice E2, definido pelas coordenadas E: 574.258,81m 
e N: 8.594.763,04m com azimute 93°18'55,09'' e 
distância de 40,12m até o vértice E3, definido pelas 
coordenadas E: 574.298,86m e N: 8.594.760,72m com 
azimute 181°45'03,08'' e distância de 4,58m até o 
vértice E4, definido pelas coordenadas E: 574.298,72m 
e N: 8.594.756,14m com azimute 98°31'38,99'' e 
distância de 34,66m até o vértice E5, definido pelas 
coordenadas E: 574.333,00m e N: 8.594.751,00m com 
azimute 182°54'39,02'' e distância de 59,08m até o 
vértice E6, definido pelas coordenadas E: 574.330,00m 
e N: 8.594.692,00m com azimute 204°43'38,33'' e 
distância de 167,34m até o vértice E7, definido pelas 
coordenadas E: 574.260,00m e N: 8.594.540,00m com 
azimute 197°45'00,62'' e distância de 31,75m até o 
vértice E8, definido pelas coordenadas E: 574.250,32m 
e N: 8.594.509,76m com azimute 197°44'10,52'' e 
distância de 20,75m até o vértice E9, definido pelas 
coordenadas E: 574.244,00m e N: 8.594.490,00m com 
azimute 166°57'43,09'' e distância de 18,79m até o 
vértice E10, definido pelas coordenadas E: 
574.248,24m e N: 8.594.471,69m com azimute 
286°13'52,50'' e distância de 19,00m até o vértice E11, 
definido pelas coordenadas E: 574.230,00 m e N: 
8.594.477,00m com azimute 299°07'06,77'' e distância 
de 81,81m até o vértice E12, definido pelas 
coordenadas E: 574.158,53m e N: 8.594.516,81m com 
azimute 299°05'36,07'' e distância de 8,62m até o 
vértice E13, definido pelas coordenadas E: 
574.151,00m e N: 8.594.521,00m com azimute 
333°26'05,82'' e distância de 44,72m até o vértice E14, 
definido pelas coordenadas E: 574.131,00 m e N: 
8.594.561,00m com azimute 33°52'42,74'' e distância 
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de 59,02 m até o vértice E15, definido pelas 
coordenadas E: 574.163,90m e N: 8.594.610,00m com 
azimute 3°17'49,15'' e distância de 117,19m até o 
vértice E16, definido pelas coordenadas E: 
574.170,64m e N: 8.594.727,00m com azimute 
3°17'39,72'' e distância de 41,07m até o vértice E1, 
encerrando este perímetro. Área: 37.082,50 m²; 
Perímetro: 834,46 m

LOTE Nº 05- ÁREA DO BOUGANVILLE

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice BV1, definido pelas 
coordenadas E: 574.426,23m e N: 8.594.753,03m com 
azimute 182°17'56,62'' e distância de 102,95m até o 
vértice BV2, definido pelas coordenadas E: 
574.422,10m e N: 8.594.650,16m com azimute 
182°42'37,94'' e distância de 110,59m até o vértice 
BV3, definido pelas coordenadas E: 574.416,87m e N: 
8.594.539,69m com azimute 180°49'52,38'' e distância 
de 61,83m até o vértice BV4, definido pelas 
coordenadas E: 574.415,97m e N: 8.594.477,87m com 
azimute 274°02'03,49'' e distância de 172,40m até o 
vértice BV5, definido pelas coordenadas E: 
574.244,00m e N: 8.594.490,00m com azimute 
17°44'10,52'' e distância de 20,75m até o vértice BV6, 
definido pelas coordenadas E: 574.250,32 m e N: 
8.594.509,76m com azimute 17°45'00,62'' e distância 
de 31,75m até o vértice BV7, definido pelas 
coordenadas E: 574.260,00m e N: 8.594.540,00m com 
azimute 24°43'38,33'' e distância de 167,34m até o 
vértice BV8, definido pelas coordenadas E: 
574.330,00m e N: 8.594.692,00m com azimute 
2°54'39,02'' e distância de 59,08m até o vértice BV9, 
definido pelas coordenadas E: 574.333,00 m e N: 
8.594.751,00m com azimute 88°45'09,48'' e distância 
de 93,25m até o vértice BV1, encerrando este 
perímetro. Área: 33.945,68m²; Perímetro: 819,94m.

LOTE Nº 06

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice Q, definido pelas 
coordenadas E: 574.188,03m e N: 8.595.056,93m com 
azimute 105°11'12,24'' e distância de 44,09m até o 
vértice R, definido pelas coordenadas E: 574.230,58m e 
N: 8.595.045,38m com azimute 196°54'32,10'' e 
distância de 37,17m até o vértice S, definido pelas 
coordenadas E: 574.219,77m e N: 8.595.009,82m com 
azimute 284°19'56,24'' e distância de 33,33m até o 
vértice T, definido pelas coordenadas E: 574.187,48m e 
N: 8.595.018,07m com azimute 0°48'39,15'' e distância 
de 38,86m até o vértice Q, encerrando este perímetro.. 
Área: 1.448,63m²; Perímetro: 153,45m

LOTE Nº 07- ÁREA DA DIOCESE

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P1, definido pelas 
coordenadas E: 574.263,00m e N: 8.595.037,25m com 
azimute 285°50'18,81'' e distância de 27,99m até o 
vértice P2, definido pelas coordenadas E: 574.236,07m 

e N: 8.595.044,89m com azimute 15°50'30,79'' e 
distância de 31,17m até o vértice P3, definido pelas 
coordenadas E: 574.244,58m e N: 8.595.074,88m com 
azimute 105°49'54,51'' e distância de 28,41m até o 
vértice P4, definido pelas coordenadas E: 574.271,91m 
e N: 8.595.067,13m com azimute 196°36'15,12'' e 
distância de 31,18m até o vértice P1, encerrando este 
perímetro. Área: 879,16 m²; Perímetro: 118,75 m

LOTE Nº 08

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice R, definido pelas 
coordenadas E: 574.230,58m e N: 8.595.045,38m com 
azimute 105°57'43,13'' e distância de 18,98m até o 
vértice U, definido pelas coordenadas E: 574.248,83m e 
N: 8.595.040,16m com azimute 194°20'10,60'' e 
distância de 36,59m até o vértice V, definido pelas 
coordenadas E: 574.239,77m e N: 8.595.004,71m com 
azimute 284°19'56,81'' e distância de 20,64m até o 
vértice S, definido pelas coordenadas E: 574.219,77m e 
N: 8.595.009,82m com azimute 16°54'32,10'' e 
distância de 37,17m até o vértice R, encerrando este 
perímetro. Área: 730,35m²; Perímetro: 113,38m.

LOTE Nº 09

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice F1, definido pelas 
coordenadas E: 574.178,80m e N: 8.594.868,70m com 
azimute 93°17'47,13'' e distância de 86,95m até o 
vértice F2, definido pelas coordenadas E: 574.265,61m 
e N: 8.594.863,70m com azimute 183°51'52,90'' e 
distância de 100,89m até o vértice F3, definido pelas 
coordenadas E: 574.258,81m e N: 8.594.763,04m com 
azimute 273°18'29,29'' e distância de 85,95m até o 
vértice F4, definido pelas coordenadas E: 574.173,00m 
e N: 8.594.768,00m com azimute 3°17'47,09'' e 
distância de 100,87m até o vértice F1, encerrando este 
perímetro. Área: 8.721,07m²; Perímetro: 374,66m.

LOTE Nº 10

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice G1, definido pelas 
coordenadas E: 574.181,59m e N: 8.594.917,07m com 
azimute 94°27'41,85'' e distância de 109,65m até o 
vértice G2, definido pelas coordenadas E: 574.290,91 
m e N: 8.594.908,54m com azimute 166°35'18,76'' e 
distância de 47,60m até o vértice G3, definido pelas 
coordenadas E: 574.301,95m e N: 8.594.862,24m com 
azimute 181°44'36,22'' e distância de 101,57m até o 
vértice G4, definido pelas coordenadas E: 574.298,86m 
e N: 8.594.760,72m com azimute 273°18'55,09'' e 
distância de 40,12m até o vértice G5, definido pelas 
coordenadas E: 574.258,81 m e N: 8.594.763,04m com 
azimute 3°51'52,90'' e distância de 100,89m até o 
vértice G6, definido pelas coordenadas E: 574.265,61m 
e N: 8.594.863,70m com azimute 273°17'47,13'' e 
distância de 86,95m até o vértice G7, definido pelas 
coordenadas E: 574.178,80m e N: 8.594.868,70m com 
azimute 3°18'04,26'' e distância de 48,45m até o vértice 
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G1, encerrando este perímetro. Área: 9.369,02m²; 
Perímetro: 535,23m.

LOTE Nº 11

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice I1, definido pelas 
coordenadas E: 574.184,44m e N: 8.594.966,32m com 
azimute 94°26'08,93'' e distância de 97,10m até o 
vértice I2, definido pelas coordenadas E: 574.281,25m 
e N: 8.594.958,81m com azimute 169°07'21,02'' e 
distância de 51,19m até o vértice I3, definido pelas 
coordenadas E: 574.290,91m e N: 8.594.908,54m com 
azimute 274°27'41,85'' e distância de 109,65m até o 
vértice I4, definido pelas coordenadas E: 574.181,59m 
e N: 8.594.917,07m com azimute 3°18'42,84'' e 
distância de 49,33m até o vértice I1, encerrando este 
perímetro. Área: 5, 101.21 m²; Perímetro: 674,34m.

LOTE Nº 12- PRAÇA

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P1, definido pelas 
coordenadas E: 574.241,59m e N: 8.595.075,73m com 
azimute 105°52'09,99'' e distância de 3,11m até o 
vértice P2, definido pelas coordenadas E: 574.244,58 m 
e N: 8.595.074,88m com azimute 195°50'30,79'' e 
distância de 31,17m até o vértice P3, definido pelas 
coordenadas E: 574.236,07m e N: 8.595.044,89m com 
azimute 285°50'52,25'' e distância de 25,01m até o 
vértice P4, definido pelas coordenadas E: 574.212,01m 
e N: 8.595.051,72m com azimute 342°25'43,47'' e 
distância de 5,03m até o vértice P5, definido pelas 
coordenadas E: 574.210,49m e N: 8.595.056,52m com 
azimute 58° 17' 49,21'' e distância de 36,55m até o 
vértice P1, encerrando este perímetro. Área: 527,55 m²; 
Perímetro: 100,88 m.

LOTE Nº 13

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice A1, definido pelas 
coordenadas E: 574.134,97 m e N: 8.594.108,84m com 
azimute 132°26'15,24'' e distância de 63,26m até o 
vértice A2, definido pelas coordenadas E: 574.181,66m 
e N: 8.594.066,15m com azimute 179°57'33,30'' e 
distância de 112,48m até o vértice A3, definido pelas 
coordenadas E: 574.181,74m e N: 8.593.953,67m com 
azimute 156°29'25,15'' e distância de 127,45m até o 
vértice A4, definido pelas coordenadas E: 574.232,58m 
e N: 8.593.836,80m com azimute 285°51'40,14'' e 
distância de 87,81m até o vértice A5, definido pelas 
coordenadas E: 574.148,11m e N: 8.593.860,80m com 
azimute 321°30'55,47'' e distância de 41,88m até o 
vértice A6, definido pelas coordenadas E: 574.122,05m 
e N: 8.593.893,58m com azimute 3°26'05,27'' e 
distância de 215,65m até o vértice A1, encerrando este 
perímetro. Área: 14.747,61 m²; Perímetro: 648.53 m.

LOTE Nº 14

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice P1, definido pelas 
coordenadas E: 574.438,20m e N: 8.594.873,63m com 
azimute 145°44'09,83'' e distância de 29,08m até o 
vértice P2, definido pelas coordenadas E: 574.454,57m 
e N: 8.594.849,60m com azimute 199°37'10,08'' e 
distância de 13,46m até o vértice P3, definido pelas 
coordenadas E: 574.450,05m e N: 8.594.836,92m com 
azimute 182°52'19,72'' e distância de 188,00m até o 
vértice P4, definido pelas coordenadas E: 574.440,63m 
e N: 8.594.649,16m com azimute 182°32'58,03'' e 
distância de 177,83m até o vértice P5, definido pelas 
coordenadas E: 574.432,72 m e N: 8.594.471,51m com 
azimute 154°14'10,68'' e distância de 192,82m até o 
vértice P6, definido pelas coordenadas E: 574.516,53m 
e N: 8.594.297,86m com azimute 157°51'21,18'' e 
distância de 319,15m até o vértice P7, definido pelas 
coordenadas E: 574.636,83m e N: 8.594.002,25m com 
azimute 243°48'25,62'' e distância de 40,62m até o 
vértice P8, definido pelas coordenadas E: 574.600,38m 
e N: 8.593.984,32m com azimute 337°44'09,35'' e 
distância de 289,99m até o vértice P9, definido pelas 
coordenadas E: 574.490,51m e N: 8.594.252,69m com 
azimute 338°31'42,49'' e distância de 109,66m até o 
vértice P10, definido pelas coordenadas E: 
574.450,37m e N: 8.594.354,74m com azimute 
340°29'21,84'' e distância de 42,79m até o vértice P11, 
definido pelas coordenadas E: 574.436,08 m e N: 
8.594.395,07m com azimute 347°56'16,62'' e distância 
de 45,27m até o vértice P12, definido pelas 
coordenadas E: 574.426,62m e N: 8.594.439,34m com 
azimute 356°05'16,53'' e distância de 29,17m até o 
vértice P13, definido pelas coordenadas E: 
574.424,63m e N: 8.594.468,44m com azimute 
1°05'24,05'' e distância de 72,54m até o vértice P14, 
definido pelas coordenadas E: 574.426,01 m e N: 
8.594.540,97m com azimute 2°17'01,92'' e distância de 
108,66m até o vértice P15, definido pelas coordenadas 
E: 574.430,34m e N: 8.594.649,54m com azimute 
2°13'28,43'' e distância de 101,25m até o vértice P16, 
definido pelas coordenadas E: 574.434,27m e N: 
8.594.750,71m com azimute 1°49'52,46'' e distância de 
122,98m até o vértice P1, encerrando este perímetro. 
Área: 23.196,85m²; Perímetro: 1.883,25m

LOTE Nº 15

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice H1, definido pelas 
coordenadas E: 574.248,83m e N: 8.595.040,16m com 
azimute 106°40'24,51'' e distância de 85,18m até o 
vértice H2, definido pelas coordenadas E: 574.330,43m 
e N: 8.595.015,72m com azimute 128°55'34,40'' e 
distância de 64,82m até o vértice H3, definido pelas 
coordenadas E: 574.380,86m e N: 8.594.974,99m com 
azimute 149°25'04,76'' e distância de 88,55m até o 
vértice H4, definido pelas coordenadas E: 574.425,91m 
e N: 8.594.898,76m com azimute 177°16'57,86'' e 
distância de 54,21m até o vértice H5, definido pelas 
coordenadas E: 574.428,48m e N: 8.594.844,61m com 
azimute 181°24'26,64'' e distância de 91,61m até o 
vértice H6, definido pelas coordenadas E: 574.426,23m 
e N: 8.594.753,03m com azimute 268°45'09,48'' e 
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distância de 93,25m até o vértice H7, definido pelas 
coordenadas E: 574.333,00m e N: 8.594.751,00m com 
azimute 278°31'38,99'' e distância de 34,66m até o 
vértice H8, definido pelas coordenadas E: 574.298,72m 
e N: 8.594.756,14m com azimute 1°45'03,08'' e 
distância de 4,58m até o vértice H9, definido pelas 
coordenadas E: 574.298,86m e N: 8.594.760,72m com 
azimute 1°44'36,22'' e distância de 101,57m até o 
vértice H10, definido pelas coordenadas E: 
574.301,95m e N: 8.594.862,24m com azimute 
346°35'18,76'' e distância de 47,60m até o vértice H11, 
definido pelas coordenadas E: 574.290,91m e N: 
8.594.908,54m com azimute 349°07'21,02'' e distância 
de 51,19m até o vértice H12, definido pelas 
coordenadas E: 574.281,25m e N: 8.594.958,81m com 
azimute 274°26'08,93'' e distância de 97,10m até o 
vértice H13, definido pelas coordenadas E: 
574.184,44m e N: 8.594.966,32m com azimute 
3°15'35,15'' e distância de 18,29m até o vértice H14, 
definido pelas coordenadas E: 574.185,48 m e N: 
8.594.984,58m com azimute 93°52'20,36'' e distância 
de 48,42m até o vértice H15, definido pelas 
coordenadas E: 574.233,79m e N: 8.594.981,31m com 
azimute 14°20'07,57'' e distância de 24,15m até o 
vértice H16, definido pelas coordenadas E: 
574.239,77m e N: 8.595.004,71m com azimute 
14°20'10,60'' e distância de 36,59m até o vértice H1, 
encerrando este perímetro. Área: 35.117,75m²; 
Perímetro: 941,78m.

LOTE Nº 16

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice W1, definido pelas 
coordenadas E: 574.459,88m e N: 8.595.317,45m com 
azimute 202°58'17,42'' e distância de 174,60m até o 
vértice W2, definido pelas coordenadas E: 574.391,74 
m e N: 8.595.156,70m com azimute 199°34'39,59'' e 
distância de 95,14m até o vértice W3, definido pelas 
coordenadas E: 574.359,86m e N: 8.595.067,06m com 
azimute 152°31'00,40'' e distância de 120,28m até o 
vértice W4, definido pelas coordenadas E: 
574.415,37m e N: 8.594.960,35m com azimute 
149°11'33,64'' e distância de 99,87m até o vértice W5, 
definido pelas coordenadas E: 574.466,52 m e N: 
8.594.874,57m com azimute 206°05'29,56'' e distância 
de 18,94m até o vértice W6, definido pelas coordenadas 
E: 574.458,19m e N: 8.594.857,56m com azimute 
329°20'13,65'' e distância de 188,44m até o vértice W7, 
definido pelas coordenadas E: 574.362,09m e N: 
8.595.019,65m com azimute 333°05'23,98'' e distância 
de 31,20m até o vértice W8, definido pelas coordenadas 
E: 574.347,97 m e N: 8.595.047,47m com azimute 
346°16'53,21'' e distância de 36,31m até o vértice W9, 
definido pelas coordenadas E: 574.339,36m e N: 
8.595.082,74m com azimute 18°59'10,75'' e distância 
de 232,00m até o vértice W10, definido pelas 
coordenadas E: 574.414,84m e N: 8.595.302,12m com 
azimute 71°12'11,77'' e distância de 47,58m até o 
vértice W1, encerrando este perímetro. Área: 
11.276,47m²; Perímetro: 1.044,35m.

LOTE Nº 17

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice J1, definido pelas 
coordenadas E: 574.347,63m e N: 8.595.140,29m com 
azimute 192°00'45,00'' e distância de 58,38m até o 
vértice J2, definido pelas coordenadas E: 574.335,48m 
e N: 8.595.083,19m com azimute 172°55'48,46'' e 
distância de 37,37m até o vértice J3, definido pelas 
coordenadas E: 574.340,08m e N: 8.595.046,10m com 
azimute 157°09'26,85'' e distância de 46,91m até o 
vértice J4, definido pelas coordenadas E: 574.358,29m 
e N: 8.595.002,87m com azimute 297°29'17,18'' e 
distância de 20,82m até o vértice J5, definido pelas 
coordenadas E: 574.339,82 m e N: 8.595.012,48m com 
azimute 290°20'18,02'' e distância de 26,18m até o 
vértice J6, definido pelas coordenadas E: 574.315,27m 
e N: 8.595.021,58m com azimute 286°41'17,45'' e 
distância de 54,57m até o vértice J7, definido pelas 
coordenadas E: 574.263,00m e N: 8.595.037,25m com 
azimute 16°36'15,12'' e distância de 31,18m até o 
vértice J8, definido pelas coordenadas E: 574.271,91m 
e N: 8.595.067,13m com azimute 285°49'54,51'' e 
distância de 28,41m até o vértice J9, definido pelas 
coordenadas E: 574.244,58m e N: 8.595.074,88m com 
azimute 285°52'09,99'' e distância de 3,11m até o 
vértice J10, definido pelas coordenadas E: 
574.241,59m e N: 8.595.075,73m com azimute 58° 39' 
56,96'' e distância de 124,15 m até o vértice J1, 
encerrando este perímetro. Área: 7.040,90 m²; 
Perímetro: 431,08 m.

LOTE Nº 18

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice L1, definido pelas 
coordenadas E: 574.194,42m e N: 8.595.095,60m com 
azimute 145°43'05,13'' e distância de 34,64m até o 
vértice L2, definido pelas coordenadas E: 574.213,93m 
e N: 8.595.066,98m com azimute 251°33'00,71'' e 
distância de 12,20m até o vértice L3, definido pelas 
coordenadas E: 574.202,36m e N: 8.595.063,12m com 
azimute 276°35'56,75'' e distância de 11,49m até o 
vértice L4, definido pelas coordenadas E: 574.190,95m 
e N: 8.595.064,44m com azimute 6°21'15,55'' e 
distância de 31,35m até o vértice L1, encerrando este 
perímetro. Área: 383,28m²; Perímetro: 89,67m.

LOTE Nº 19

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice M1, definido pelas 
coordenadas E: 574.360,30m e N: 8.595.185,75m com 
azimute 198°54'39,89'' e distância de 39,96m até o 
vértice M2, definido pelas coordenadas E: 574.347,35 
m e N: 8.595.147,95m com azimute 238°14'15,14'' e 
distância de 132,26m até o vértice M3, definido pelas 
coordenadas E: 574.234,90m e N: 8.595.078,33m com 
azimute 238°14'54,16'' e distância de 17,71m até o 
vértice M4, definido pelas coordenadas E: 574.219,84m 
e N: 8.595.069,01m com azimute 327°45'57,86'' e 
distância de 42,78m até o vértice M5, definido pelas 
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coordenadas E: 574.197,02 m e N: 8.595.105,20m com 
azimute 59°41'13,61'' e distância de 100,09m até o 
vértice M6, definido pelas coordenadas E: 574.283,43m 
e N: 8.595.155,72m com azimute 62°16'37,80'' e 
distância de 57,55m até o vértice M7, definido pelas 
coordenadas E: 574.334,37m e N: 8.595.182,49m com 
azimute 82°50'03,10'' e distância de 26,13m até o 
vértice M1, encerrando este perímetro. Área: 6.680,98 
m²; Perímetro: 416,48 m.

LOTE Nº 20

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice N1, definido pelas 
coordenadas E: 574.328,42m e N: 8.595.240,38m com 
azimute 93°33'50,22'' e distância de 49,06m até o 
vértice N2, definido pelas coordenadas E: 574.377,39m 
e N: 8.595.237,33m com azimute 198°03'34,17'' e 
distância de 48,26m até o vértice N3, definido pelas 
coordenadas E: 574.362,43m e N: 8.595.191,45m com 
azimute 264°57'57,31'' e distância de 30,09m até o 
vértice N4, definido pelas coordenadas E: 574.332.46m 
e N: 8.595.188,81m com azimute 241°52'35,49'' e 
distância de 66,76m até o vértice N5, definido pelas 
coordenadas E: 574.273,58 m e N: 8.595.157,34m com 
azimute 239°20'10,51'' e distância de 90,73m até o 
vértice N6, definido pelas coordenadas E: 574.195,54 m 
e N: 8.595.111,07m com azimute 3°27'52,75'' e 
distância de 33,92m até o vértice N7, definido pelas 
coordenadas E: 574.197,59m e N: 8.595.144,93m com 
azimute 53°53'11,51'' e distância de 161,95 m até o 
vértice N1, encerrando este perímetro. Área: 
7.594,70m²; Perímetro: 480,77m
                                                       

LOTE Nº 21

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice O1, definido pelas 
coordenadas E: 574.379,95m e N: 8.595.242,70m com 
azimute 273°06'24,93'' e distância de 44,47m até o 
vértice O2, definido pelas coordenadas E: 574.335,55 
m e N: 8.595.245,11m com azimute 52°15'27,27'' e 
distância de 16,68m até o vértice O3, definido pelas 
coordenadas E: 574.348,74m e N: 8.595.255,32m com 
azimute 45°02'35,44'' e distância de 56,30m até o 
vértice O4, definido pelas coordenadas E: 574.388,58m 
e N: 8.595.295,10m com azimute 180°53'20,05'' e 
distância de 19,98m até o vértice O5, definido pelas 
coordenadas E: 574.388,27 m e N: 8.595.275,12m com 
azimute 194°23'35,88'' e distância de 33,47m até o 
vértice O1, encerrando este perímetro. Área: 
1.192,80m²; Perímetro: 170,90m.

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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 11 DE OUTUBRO 
DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 143/2018
DE 09 DE OUTUBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00560.22.09.461.2018, de 23 de março de 2018,
 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado AMBIEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 09.439.336/0001-20, com sede 
na Estrada Maracaiúbas, Cajazeiras de Abrantes, n° 52,  
Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas 
UTM 578.041 E / 8.583.480 S, inserido na poligonal da 
Zona Rural da Macrozona AB-ZR.2, conforme Lei 
Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal 
n° 913 de 03 de setembro de 2008, para a construção de 
um galpão para o funcionamento da atividade de 
depósito e manipulação de produto natural, processo de 
mistura de preparados naturais para produção de 
probióticos naturais com finalidades saneantes, com 
capacidade instalada de 23 toneladas por mês, numa 
área total do terreno de 10.000,00 m² e área construída 
de 187,46 m², nesse mesmo local e município, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar no prazo de trinta (30) 
dias registro e autorização da empresa e do produto 
saneante junta a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA); II - apresentar no prazo de sessenta 
(60) dias: a) Alvará da Vigilância Sanitária vigente, 
aprovando as instalações físicas quanto ao manuseio de 
produtos; b) autorização de corte das árvores na 
CPA/SEDUR, conforme recomendações constantes na 
viabilidade da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari (STT), Ofício GABIS n° 284/2018 de 
21.03.2018; c) viabilidade de coleta de resíduos, emitida 
pela Limpeza Pública de Camaçari (SESP), para as fases 
de implantação e funcionamento do empreendimento; d) 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, emitida 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA) do Estado da Bahia, referente ao caso 
específico de outorga para captação de água 
subterrânea; III - operar a unidade de depósito e 
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manipulação de acordo com o projeto apresentado, 
devendo a empresa atuar sempre de forma a minimizar 
os impactos de sua produção e visando: a) evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao meio 
ambiente e fundamentado em tecnologias mais limpas; 
b) priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos;  IV - implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), visando 
indicar as formas ambientalmente corretas para o 
manejo, nas etapas de geração, acondicionamento, 
transporte, tratamento, reciclagem, destinação e 
disposição final dos resíduos; V - promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização de 
programas de educação ambiental e de treinamento de 
segurança, quanto a aplicação dos programas e planos 
da empresa, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta l icença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; VI - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  VII - acondicionar 
os resíduos sólidos destinados à armazenagem 
provisória em área adequada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; VIII - direcionar 
adequadamente os efluentes domésticos para fossa 
séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; IX - é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de esgotamento 
de águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais 
se destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; X - 
quanto ao sistema de drenagem do empreendimento, 
adequar o escoamento superficial, evitando sua 
concentração no solo de modo a não desencadear 
processos erosivos; XI - não ocupar nem modificar Área 
de Preservação Permanente (APP), sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, desmatar 
e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação 
de corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
ambiental vigente; XII - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XIV - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XV - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 

 

qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVI - 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 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 09 
DE OUTUBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 147 / 2018
DE 09 DE OUTUBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administ rat ivo nº  
02053.22.09.461.2017, de 23 de agosto de 2017,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
i n t e r e s s a d o  L I Z  C O N S T R U C Õ E S  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA, 
inscrito (a) no CNPJ nº 02.407.370/0001-73, com sede 
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na Avenida Professor Magalhães Neto, n° 1752, Edifício 
Lena Empresarial Sala 1601, Pituba, Salvador/BA, para a 
implantação de um empreendimento urbanístico do tipo 
loteamento, denominado Parque Residencial Canto do 
Rio, composto de 70 lotes residenciais, numa área total 
do terreno de 465.460,00 m², com área comercializável 
de 280.479,61 m², Área de Preservação Permanente 
com 85.001,35 m², áreas verdes de domínio público com 
183.980,35 m², gleba remanescente com 186.274,00 m², 
área institucional com 7.383,50 m², áreas institucionais 
estaduais com 2.845,00 m², sistema viário com 
15.093,50 m², localizado em uma área de terra, 
denominada Loteamento Parque Residencial Canto da 
Capivara, situada no Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, 
inserida na poligonal da Zona de Interesse Turístico (ZIT 
1), Macrozona AB-ZU.7, conforme Lei Municipal n° 866 
de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, e na poligonal da Zona de Ocupação 
Rarefeita (ZOR) e da Zona da Vida Silvestre (ZVS) da 
APA do Rio Capivara, conforme Resolução CEPRAM n° 
2.872 de 21 de setembro de 2001, nas coordenadas UTM 
593718 E / 8593750 S, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar à SEDUR, no prazo de cento e vinte dias 
(120): a) Certidão negativa de débitos imobiliários 
(IPTU), emitido pela SEFAZ; b) Estudo Ambiental para 
Atividades de Pequeno Impacto (EPI) para os 
empreendimentos enquadrados nas classes 1 e 2, nos 
termos do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431/2006; 
c) Estudos específicos que justifique ocupação parcial da 
restinga, nos termos da Lei Estadual nº 10.431/2006 d) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil (PCMAT), acompanhado da 
ART do responsável; e) manifestação quanto a 
supressão de vegetação nativa (ASV) emitida pelo órgão 
ambiental competente, conforme Lei Federal nº 
11.428/2006 e Decreto Estadual 13.457/2015; f) 
manifestação da APA do Rio Capivara quanto a 
implantação do empreendimento; g) carta de análise de 
viabilidade dos serviços de esgotamento sanitário e 
abastecimento de água, dos serviços de energia elétrica, 
dos serviços de transporte e trânsito, dos serviços de 
coleta de resíduos; h) projetos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, com memória de cálculo, 
aprovados pela Embasa; i) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando armazenamento e 
utilização para fins de aproveitamento em jardins e 
limpeza de áreas comuns, para aprovação na 
CLA/SEDUR; j) projeto paisagístico da área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas 
do Bioma da Mata Atlântica, de ocorrência natural na 
região em que o empreendimento está inserido, para 
aprovação da CLA/SEDUR; II - apresentar à SEDUR, 
antes do início das obras: a) relatórios de detalhamento 
dos programas ambientais, apresentando os programas 
ambientais e todas as medidas de controle dos impactos 
ambientais que foram propostos no EPI e que deverão 
ser executadas pelo empreendimento; b) laudo 
geológico e hidrogeológico, acompanhado da ART do 
responsável técnico; c) Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), com informações, diagnósticos, 
levantamentos e estudos que permitam a avaliação da 
degradação ou alteração e a consequente definição de 
medidas adequadas à recuperação da área; d) plano de 

obra acompanhado de cronograma de execução, 
medidas de segurança, medidas para mitigação de 
impactos de vizinhança, contratos de fornecedores e 
prestadores de serviços; III - solicitar outorga de direito de 
uso de recursos hídricos, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) do Estado da 
Bahia, referente ao caso específico de outorga para a 
intervenção: a) construção de estruturas (ponte) ou 
realização de obras/intervenções no corpo hídrico; b) 
drenagem de águas pluviais com deságue em 
manancial; c) utilização de poços ou fontes naturais; IV - 
é proibido: a) lançamento de qualquer tipo de efluente no 
solo ou no corpo hídrico, mesmo que tratado, sem 
autorização do órgão competente; b) aterro de áreas 
úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; V - atender rigorosamente 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecidos 
na Análise de Orientação Prévia AOP n° 071/2016, de 20 
de dezembro de 2016, que emite parecer favorável à 
implantação do empreendimento; VI - 

Centro 
TAMAR/ICMBio, conforme Resolução CONAMA Nº 10, 
de 24 de outubro de 1996, e obedecer ao que for 
estabelecido por este órgão, visto que este 
empreendimento pode afetar praia de desova de 
tartaruga marinha; VII - manter protegidas todas as áreas 
de preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
50 (cinquenta) metros do curso d´água, medidos em 
projeção horizontal a partir da margem, conforme Artigo 
51 da Lei Municipal nº 913/2008, adotando medidas de 
proteção com instalação, preferencialmente, de cercas 
vivas utilizando espécies nativas na sua delimitação e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; VIII - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar à SEDUR, obedecendo os prazos 
estabelecidos, a documentação comprobatória do seu 
cumprimento; IX - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; X - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XI - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XII - quando da fase de emissão do 
Habite-se o interessado deverá, apresentar à 
CLA/SEDUR Relatório de Cumprimento dos 
Condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIII - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 

consultar, antes da 
implantação do empreendimento ,  ao 
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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 Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA.

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 148 / 2018
DE 09 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
01616.22.09.461.2018, de 08 de agosto de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado EMPREENDIMENTO VOG SAO 
FRANCISCO - SPE LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
21.821.054/0001-98, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, n° 620, Condomínio Mundo Plaza, Sala 2001, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, para a implantação 
de um empreendimento, do tipo Urbanização Integrada, 
denominado Duo Residencial Alto da Colina, composto 
de 480 unidades residenciais distribuídas em 24 blocos, 
numa área total da gleba de 32.003,10 m², área total 
ocupada de 5.239,67 m², área total construída de 
25.092,03 m², área total permeável de 17.185,11 m², área 
do sistema viário de 8.626,79 m², área de praças, jardins 
e servidões de 10.929,11 m², área comum de 1.047,53, 
localizado em uma área de terra, denominada Super 
Quadra de terreno próprio, identificada como Super 

Quadra 16, integrante do Loteamento Nascente do 
Capivara, situada no Distrito Sede, inserida na poligonal 
da Zona de Expansão Prioritária  – ZEP 2, Macrozona 
CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro 
de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 
2008, nas coordenadas UTM 577.611 E / 8.595.500 S, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante a 
fase de construção, atendendo aos padrões de 
intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente: a) 
executar o Programa de Educação Ambiental (PEA) 
desenvolvendo ações educativas, formuladas por meio 
de  um p rocesso  pa r t i c i pa t i vo ,  v i sando  a  
capacitar/habilitar os trabalhadores da obra; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; c) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área coberta e 
impermeabilizada, encaminhando-os para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os resíduos 
perigosos gerados, em instalação devidamente 
licenciada; d) instalar adequadamente o canteiro de 
obras, conforme NR 18 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), e cumprir os dispositivos de segurança 
do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção (PCMAT); e) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento 
somente proveniente de jazidas licenciadas, devendo 
apresentar cópias das notas fiscais e credenciamento do 
fornecedor;  f) seguir as recomendações da Portaria n° 
3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), NR 
23, relativa aos equipamentos de combate a incêndio; g) 
implantar, de imediato, placas de sinalização e 
advertência em pontos estratégicos da área, alertando a 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; h) 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; i) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; II - apresentar à SEDUR, no prazo de 
sessenta dias: a) manifestação quanto a supressão de 
vegetação emitida pela SEDUR/PMC; b) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
uso de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, para 
aprovação da CLA/SEDUR; c) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de velocidade, 
armazenamento e utilização para fins de aproveitamento 
em jardins e limpeza de áreas comuns, aprovado na 
CLA/SEDUR; d) projetos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, com memória de cálculo, 
aprovados pela Embasa; e) projeto de segurança e 
combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiro do 
Estado da Bahia; f) carta de análise de viabilidade dos 
serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de 
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água, dos serviços de energia elétrica, dos serviços de 
transporte e trânsito, dos serviços de coleta de resíduos; 
g) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria de Construção – PCMAT, acompanhado da 
ART do responsável; III – apresentar e manter atualizado: 
a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil (PGRSCC), conforme classificação 
definida pela Resolução CONAMA n° 307/2002 e 
alterações; b) Relatórios de detalhamento dos 
programas ambientais, apresentando os programas 
ambientais e todas as medidas de controle dos impactos 
ambientais que deverão ser executadas pelo 
empreendimento; c) Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), com informações, levantamentos e 
estudos que permitam a avaliação da degradação ou 
alteração e a consequente definição de medidas 
adequadas à recuperação das áreas afetadas, se 
couber;  IV - apresentar à SEDUR Outorga de direito de 
uso de recursos hídricos, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) do Estado da 
Bahia, em caso de: a) construção de estruturas (ponte) 
ou realização de obras/intervenções no corpo hídrico; b) 
drenagem de águas pluviais com deságue em 
manancial; c) utilização de poços ou fontes naturais; V - é 
proibido: a) lançamento de qualquer tipo de efluente no 
solo ou no corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de 
áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; VI - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projetos AOP n° 
039/2018 de 12.07.2018, emitido pela SEDUR; VII - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; VIII - 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; IX - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações; X - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XI - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII - quando da fase de 
ALVARÁ DE HABITE-SE, o interessado deverá 
apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIII - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 

para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T A R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 150/2018
DE 09 DE OUTUBRO 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
1775.22.09.461.2018, de 24 agosto de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à EN 
INDUSTRIA DE EMBALAGENS  LTDA, inscrito(a) no 
CNPJ sob o nº 29.591.917/0001-90, com sede no(a) 
endereço na Via Parafuso, BA 535, Km13,5, s/n, Distrito 
Sede, Camaçari-BA, para fabricação de embalagens de 
cartolina e papel no total de até 1 milhão de embalagens 
ano,  inserida na poligonal da Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços - ZECS 2, da Macrozona CA-ZU.1 –  
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Distrito Sede, Camaçari-BA, conforme Lei Municipal Nº. 
866, de 11 de janeiro de 2008, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar a unidade industrial de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar de 
forma preventiva, em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando soluções 
baseadas em tecnologias limpas; II -  manter o Programa 
de Educação Ambiental - PEA, para os funcionários da 
empresa, contemplando: a) regras básicas de 
segurança, a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de 
EPI, como medida de proteção à saúde; c) minimização 
de resíduos, priorizando reuso e reciclagem; d) 
treinamento para situação de emergência; III - manter e 
obedecer rigorosamente o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS, conforme plano apresentado. 
Contemplar todos os resíduos (espumas, borrachas, 
feltros, lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, 
resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), informando a quantidade a classe, o local de 
geração, o acondicionamento / armazenamento e a 
destinação final; IV - armazenar adequadamente os 
materiais oriundos da reciclagem em área reservada, 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para o armazenamento 
dos resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da 
NBR 12235, para armazenamento de resíduos classe I e 
destiná-los para instalações com licença ambiental para 
tal fim; V - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados e 
compatíveis com o exercício de suas funções e fiscalizar 
o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI - direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT; VII 
- manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza de fossas; VIII - 
adotar normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento 
e expedição; IX - manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-
23 do Ministério do Trabalho e Emprego e realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; X -  fazer o controle do nível de ruídos por 
tempo de exposição dos funcionários da empresa 
para que o mesmo permaneça dentro dos limites 
aceitáveis, observando a NR15/1978; XI -  implantar e 
manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico de 
Saúde Operacional (PCMSO), buscando sempre que 
preciso a redução do grau dos riscos ambientais; XII - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024 de 2012 e suas alterações; XIII - comunicar 
imediatamente à SEDUR, quanto da ocorrência de 
acidentes ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente; XIV - 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 ora concedida refere-se à análise de 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 152/2018
DE 09 DE OUTUBRO 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
03471.22.09.461.2017, de 13 de dezembro de 2017,
 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de 3(Três) anos, ao 
interessado JRJ LOCAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 
ME., inscrito no CNPJ sob n° 27.902.286/0001-57, 
com endereço na Rua Via COPEC, n°1.299, BA 512, 
Térreo, Bairro Santo Antonio, Camaçari-BA, para a 
atividade de Base Operacional (garagem) de 
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transporte rodoviário de passageiro, nas 
coordenadas UTM 571.456 E; 8596.711 S, inserido 
na Zona de Expansão Prioritária – ZEP.1 da 
Macrozona Urbana da Sede CA. ZU, Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 
2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 
2008, , nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada 
de acordo com o projeto apresentado a este 
órgão, devendo a empresa atuar sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando sempre 
que possível soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas; II - Implantar Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, 
contemplando: a) regras básicas de segurança a 
s e r e m  i m p l a n t a d a s  n a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; 
c) minimização de resíduos considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de 
emergência; III - Direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a norma técnica NBR – 7229 da 
ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV - 
Implantar e manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra 
incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR- 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; V - Realizar treinamento 
com os funcionários para situações de 
emergência;  V I  -  Implantar  Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme plano apresentado. Contemplar todos 
os resíduos (equipamentos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, 
resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, 
dentre outros), informando a quantidade a classe, 
o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final; VII - 
Implantar: a) tanques de armazenamento  de  
combustíveis  líquidos,  conforme  ABNT NBR  Nº  
7821/83;  b)  sistema  de  filtragem  de  diesel;  c)  
bacias  de  contenção  (para  tanques  aéreos);  d)  
área  de  lavagem;  e)  área  de  manutenção,  troca  
de  óleo  e  lubrificação; VIII - As  áreas  de  lavagem  
e  de  lubrificação  deverão  dispor  de  piso  de  
concreto  impermeabilizado,  provido  de  sistema  de  
drenagem,  para  coleta  de  seus  efluentes  líquidos,  
devidamente  direcionados  para  o  sistema  
separador  de  água/óleo; IX - Armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso 

impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento estabelecidos na 
NBR 11174, para o armazenamento dos resíduos 
de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12235 , para armazenamento de resíduos classe I. 
Encaminhá-los posteriormente para destinação 
final em instalações com licença ambiental para 
tal fim. Priorizar, sempre que possível, o reuso e a 
reciclagem. No caso de resíduos classe I requerer 
a INEMA a competente Autorização de Transporte 
de Resíduos Perigosos- ATRP; X - Fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários EPI 
(equipamentos de proteção individual) adequado 
e compatível com o exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XI - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; XII - Comunicar de imediato a SEDUR 
a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que 
afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na 
área de influência do empreendimento, adotando 
as medidas corretivas cabíveis; XIII - Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 09 DE OUTUBRO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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