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DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2019

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

EXONERAR ALBERTO LUIZ VASCONCELOS 
VIDAL, cadastro nº 61045, do cargo de Coordenador, 
símbolo GES II da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, em 
02 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2019

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

NOMEAR ALBERTO LUIZ VASCONCELOS VIDAL, 
para o cargo de Diretor, símbolo CCI, da Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, em 03 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL  

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO  

PORTARIA Nº 199/ 2018 
DE 27 DE DEZEMBRO 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 02313.22.09.461.2018, 24 de outubro 
de 2018
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(três) anos, á 
TRAPICHE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
03.772.834/0001-03, com sede na Estrada Camaçari, 
Fazenda Cabuçu, Monte Gordo, Camaçari/BA, para 
extração de areia (produção anual estimada de 70.000 
t/ano), na Fazenda Cabuçu (Área de abrangência do 
Processo DNPM 871.770/2006), Distrito de Camaçari, 
Camaçari/BA. coordenadas geográficas lat./long.: V1. -
12°38'03''294, -38°09'48''278; V2. -12°38'03''299, -
38°09'48''278; V3. -12°38'03''299, -38°09'48''196; V4. -
12°38'03''330, -38°09'48''196; V5. -12°38'03''330, -
38°09'38''337; V6. -12°38'09''799, -38°09'38''337; V7. -
12°38'09''808, -38°09'38''337; V8. -12°38'09''808, -
38°09'38''255; V9. -12°38'16''350, -38°09'38''255; V10.-
12°38'16''350,-38°09'54''823; V11. -12°38'13''092, -
38°09'54''823, V12-12°38'13''099, -38°10'08''078, V13. -
12°37'53''883, -38°10'08''078, V14. -12°37'53''883, -
38°09'58''906, V15.-12°37'53''574,-38°09'58''906, V16. -
12°37'53''574, -38°09'48''279, V17-12°38'03''294,  -
38°09´48´´278,  para emprego imediato na construção 
civil, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. adotar a inclinação dos 
taludes 1:1 a cada 2,00 metros de talude concluído; II. 
executar e cumprir todas as ações propostas para a 
proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção contemplados no PRAD, encaminhando a 
SEDUR relatório com registro fotográfico das ações 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III. implantar e apresentar a SEDUR projeto de 
drenagem que assegure o escoamento superficial das 
águas pluviais, a fim de evitar o assoreamento dos 
corpos d´água e o carreamento do solo superficial para 
as partes baixas. Prazo: 60 dias; IV. manter os processos 
naturais de recarga dos aquíferos e demais corpos 
hídricos; V. proceder a recuperação e correção dos 
processos existentes de erosão superficial e profunda 
(voçoroca), por meio da implantação de um sistema de 
drenagem adequado, em locais onde existem maiores 
declividades do terreno natural; VI. manter protegidos os 
taludes em geral, através do plantio maciço de espécies 
nativas locais e/ou com a conservação da cobertura 
vegetal nativa existente, a fim de evitar a formação de 
processos erosivos; VII. proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, 
pés e cristas de talude e valetas de proteção; VIII. 
implantar e apresentar à SEDUR, projeto paisagístico 
para o empreendimento, contemplando um cinturão 
verde no entorno de toda a área da jazida com vegetação 
nativa remanescente, para reduzir os impactos negativos 
advindos da atividade. Prazo: 90 dias; IX. manter a 
proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; X. Adotar os seguintes procedimentos 
na remoção da cobertura vegetal para executar a 
atividade: a) suprimir a vegetação aos poucos e apenas 
na proporção que se avança na área; b) picotar todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; c) em hipótese alguma deverá 
fazer uso de queimadas para remoção da vegetação; XI. 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 

espécies arbóreas retiradas; XII. priorizar a contratação 
da mão de obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. 
dispor, de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, 
seguindo parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; 
XVI. recolher todo lixo gerado no local e encaminhá-lo 
para a unidade de tratamento devidamente licenciada, 
ficando proibida a queima e/ou deposição aleatória; XVII. 
efetuar o recolhimento e a destinação final do lixo 
doméstico das faixas marginais da jazida, de acordo com 
o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 
20 de dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; XVIII. 
adotar as seguintes medidas quanto à saúde e segurança 
dos trabalhadores: a) elaborar e implantar programa de 
saúde do trabalhador e segurança do trabalho que 
priorize medidas preventivas de caráter coletivo 
(envolvendo treinamento e capacitação), conforme 
normas definidas pelos Ministérios da Saúde e do 
Trabalho e Emprego; b) adotar quando necessárias 
medidas de correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) 
eliminação da fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 
3) controle do risco no meio ambiente de trabalho; 4) 
proteção individual, incluindo diminuição do tempo de 
exposição e utilização de EPI, estes contemplados, 
quando as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa 
proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XIX. cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro 
de Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR,  e não permitir estocar e dispor os rejeitos, na 
vertente da área da mineração, assim como espalhá-los 
pelas frentes da lavra e praça de embarque; XX. fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XXI. limitar a lavra de areia às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área aprovado no DNPM, ressalvadas as 
condições estabelecidas nesta licença e na legislação 
vigente; XXII. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC/BA; 
XXIII. otimizar os acessos, já existentes, com 
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melhoramentos, sinalização e ampliação da rede de 
drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XXIV. não constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico nem as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; XXV. não constituir 
ameaça a segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXVI. não prejudicar 
o funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; 
XXVII. requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 

Art. 2.º 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.

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 MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 200/ 2018 
DE 27 DE NOVEMBRO 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 02314.22.09.461.2018, 24 de outubro 
de 2018,

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(três) anos, á 
TRAPICHE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
03.772.834/0001-03, com sede na Estrada Camaçari, 
Fazenda Cabuçu, Monte Gordo, Camaçari/BA, para 
extração de areia (produção anual estimada de 70.000 
t/ano), na Fazenda Cabuçu (Área de abrangência do 
Processo DNPM 871.769/2006), Distrito de Camaçari, 
Camaçari/BA. coordenadas geográficas lat./long.: V1.-
12°37´53´´299, -38°09´48´´278; V2.-12°37´53´´537, -
38°09´48´´278; V3. -12°37´53´´537, -38°09´58´´904; V4.-
12°37´50´´283, -38°09´58´´904; V5.-12°37´50´´283, -
38°09´43´´307; V6.-12°37´45´´401, -38°09´43´´307; V7.-
12°37´45´´401, -38°09´26´´739; V8.-12°38´09´´808, -
38°09´26´´739; V9. -12°38´09´´808, -38°09´38´´337; 
V10 . -12 °38 ´03 ´ ´299 ,  38 °09 ´38 ´ ´337 ;  V11 . -
12°38´03´´299, -38°09´48´´278,  para emprego imediato 
na construção civil, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
adotar a inclinação dos taludes 1:1 a cada 2,00 metros de 
talude concluído; II. executar e cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, recuperação, 
monitoramento e manutenção contemplados no PRAD, 
encaminhando a SEDUR relatório com registro 
fotográfico das ações implementadas e os resultados 
obtidos. Frequência: anual; III. implantar e apresentar a 
SEDUR projeto de drenagem que assegure o 
escoamento superficial das águas pluviais, a fim de evitar 
o assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do 
solo superficial para as partes baixas. Prazo: 60 dias; IV. 
manter os processos naturais de recarga dos aquíferos e 
demais corpos hídricos; V. proceder a recuperação e 
correção dos processos existentes de erosão superficial 
e profunda (voçoroca), por meio da implantação de um 
sistema de drenagem adequado, em locais onde existem 
maiores declividades do terreno natural; VI. manter 
protegidos os taludes em geral, através do plantio maciço 
de espécies nativas locais e/ou com a conservação da 
cobertura vegetal nativa existente, a fim de evitar a 
formação de processos erosivos; VII. proteger, através 
da manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, 
pés e cristas de talude e valetas de proteção; VIII. 
implantar e apresentar à SEDUR, projeto paisagístico 
para o empreendimento, contemplando um cinturão 
verde no entorno de toda a área da jazida com vegetação 
nativa remanescente, para reduzir os impactos negativos 
advindos da atividade. Prazo: 90 dias; IX. manter a 
proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; X. Adotar os seguintes procedimentos 
na remoção da cobertura vegetal para executar a 
atividade: a) suprimir a vegetação aos poucos e apenas 
na proporção que se avança na área; b) picotar todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; c) em hipótese alguma deverá 
fazer uso de queimadas para remoção da vegetação; XI. 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas retiradas; XII. priorizar a contratação 
da mão de obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
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mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. 
dispor, de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, 
seguindo parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; 
XVI. recolher todo lixo gerado no local e encaminhá-lo 
para a unidade de tratamento devidamente licenciada, 
ficando proibida a queima e/ou deposição aleatória; XVII. 
efetuar o recolhimento e a destinação final do lixo 
doméstico das faixas marginais da jazida, de acordo com 
o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 
20 de dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; XVIII. 
adotar as seguintes medidas quanto à saúde e 
segurança dos trabalhadores: a) elaborar e implantar 
programa de saúde do trabalhador e segurança do 
trabalho que priorize medidas preventivas de caráter 
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), 
conforme normas definidas pelos Ministérios da Saúde e 
do Trabalho e Emprego; b) adotar quando necessárias 
medidas de correção, na seguinte ordem de prioridade: 
1) eliminação da fonte de risco; 2) controle do risco na 
fonte; 3) controle do risco no meio ambiente de trabalho; 
4) proteção individual, incluindo diminuição do tempo de 
exposição e utilização de EPI, estes contemplados, 
quando as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa 
proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XIX. cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro 
de Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR,  e não permitir estocar e dispor os rejeitos, na 
vertente da área da mineração, assim como espalhá-los 
pelas frentes da lavra e praça de embarque; XX. fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XXI. limitar a lavra de areia às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área aprovado no DNPM, ressalvadas as 
condições estabelecidas nesta licença e na legislação 
vigente; XXII. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC/BA; 
XXIII. otimizar os acessos, já existentes, com 
melhoramentos, sinalização e ampliação da rede de 
drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XXIV. não constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico nem as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; XXV. não constituir 

ameaça a segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXVI. não prejudicar 
o funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; 
XXVII. requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 

Art. 2.º 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.

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 MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 201/ 2018
DE 27 DE DEZEMBRO 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 02315.22.09.461.2018, 24 de outubro 
de 2018,

RESOLVE:

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(três) anos, á 
TRAPICHE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
03.772.834/0001-03, com sede na Estrada Camaçari, 
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Fazenda Cabuçu, Monte Gordo, Camaçari/BA, para 
extração de areia (produção anual estimada de 70.000 
t/ano), na Fazenda Cabuçu (Área de abrangência do 
Processo DNPM 871.771/2006), Distrito de Camaçari, 
Camaçari/BA. coordenadas geográficas lat./long.: V1.-
12°38´42´´400, -38°10´16´´678; V2.-12°38´17´´993, -
38°10´16´´678; V3. -12°38´17´´993, -38°10´10´´251; V4.-
12°38´16´´366, -38°10´10´´251; V5.-12°38´16´´366, -
38°09´50´´368; V6.-12°38´19´´620, -38°09´50´´368; V7. -
12°38´19´´620, -38°09´43´´741; V8.-12°38´26´´128, -
38°09´43´´741; V9. -12°38´26´´128, -38°09´52´´025; 
V10 . -12°38 ´31 ´ ´010 ,  38 °09 ´52 ´ ´025 ;  V11 . -
12°38´31´´010, -38°09´45´´397, V12.-12°38´40´´772, -
38°09´45´´397, V13.-12°38´40´´772, -38°09´53´´682, 
V14. -12°38´26´ ´128 ,  -38°09´53´ ´682 ,  V15. -
12°38´26´´129, -38°10´08´´594, V16.-12°38´42´´400, -
38°10´08´´594, V17.-12°38´42´´400, -38°10´16´´878,   
para emprego imediato na construção civil, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. adotar a inclinação dos taludes 1:1 a 
cada 2,00 metros de talude concluído; II. executar e 
cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental, recuperação, monitoramento e manutenção 
contemplados no PRAD, encaminhando a SEDUR 
relatório com registro fotográfico das ações 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III. implantar e apresentar a SEDUR projeto de 
drenagem que assegure o escoamento superficial das 
águas pluviais, a fim de evitar o assoreamento dos 
corpos d´água e o carreamento do solo superficial para 
as partes baixas. Prazo: 60 dias; IV. manter os processos 
naturais de recarga dos aquíferos e demais corpos 
hídricos; V. proceder a recuperação e correção dos 
processos existentes de erosão superficial e profunda 
(voçoroca), por meio da implantação de um sistema de 
drenagem adequado, em locais onde existem maiores 
declividades do terreno natural; VI. manter protegidos os 
taludes em geral, através do plantio maciço de espécies 
nativas locais e/ou com a conservação da cobertura 
vegetal nativa existente, a fim de evitar a formação de 
processos erosivos; VII. proteger, através da 
manutenção sistemática, contra a ação danosa das 
precipitações pluviométricas mais intensas, as praças, 
pés e cristas de talude e valetas de proteção; VIII. 
implantar e apresentar à SEDUR, projeto paisagístico 
para o empreendimento, contemplando um cinturão 
verde no entorno de toda a área da jazida com vegetação 
nativa remanescente, para reduzir os impactos negativos 
advindos da atividade. Prazo: 90 dias; IX. manter a 
proteção vegetal permanentemente verde, utilizando-se 
da conjugação do plantio de gramíneas e leguminosas de 
“ciclos diferentes”; X. Adotar os seguintes procedimentos 
na remoção da cobertura vegetal para executar a 
atividade: a) suprimir a vegetação aos poucos e apenas 
na proporção que se avança na área; b) picotar todo o 
material lenhoso e estocar para ser espalhado sobre o 
solo, posteriormente; c) em hipótese alguma deverá 
fazer uso de queimadas para remoção da vegetação; XI. 
replantar sempre que possível, em áreas adjacentes, as 
espécies arbóreas retiradas; XII. priorizar a contratação 
da mão de obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 

mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV.  
dispor, de imediato, o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, 
seguindo parâmetros da Norma Técnica NBR-13029; 
XVI. recolher todo lixo gerado no local e encaminhá-lo 
para a unidade de tratamento devidamente licenciada, 
ficando proibida a queima e/ou deposição aleatória; XVII. 
efetuar o recolhimento e a destinação final do lixo 
doméstico das faixas marginais da jazida, de acordo com 
o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 
20 de dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; XVIII. 
adotar as seguintes medidas quanto à saúde e 
segurança dos trabalhadores: a) elaborar e implantar 
programa de saúde do trabalhador e segurança do 
trabalho que priorize medidas preventivas de caráter 
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), 
conforme normas definidas pelos Ministérios da Saúde e 
do Trabalho e Emprego; b) adotar quando necessárias 
medidas de correção, na seguinte ordem de prioridade: 
1) eliminação da fonte de risco; 2) controle do risco na 
fonte; 3) controle do risco no meio ambiente de trabalho; 
4) proteção individual, incluindo diminuição do tempo de 
exposição e utilização de EPI, estes contemplados, 
quando as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa 
proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; XIX. cumprir todas as ações 
propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro 
de Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 
Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 
SEDUR,  e não permitir estocar e dispor os rejeitos, na 
vertente da área da mineração, assim como espalhá-los 
pelas frentes da lavra e praça de embarque; XX. fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XXI. limitar a lavra de areia às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área aprovado no DNPM, ressalvadas as 
condições estabelecidas nesta licença e na legislação 
vigente; XXII. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Superintendência de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC/BA; 
XXIII. otimizar os acessos, já existentes, com 
melhoramentos, sinalização e ampliação da rede de 
drenagem, porém, sem utilização da exploração de 
jazidas; XXIV. não constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico nem as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; XXV. não constituir 
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ameaça a segurança da população nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; XXVI. não prejudicar 
o funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; 
XXVII. requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 

Art. 2.º 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.

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 MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 202/ 2018 
DE 27 DE DEZEMBRO 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 02629.22.09.461.2018, 04 de 
dezembro de 2018,

RESOLVE:

    
Art. 1.º -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa MRM CONSTRUTORA LTDA., inscrita no 
CNPJ sob n° 13.578.869/0001-60, com sede na Rua 

Manoel Andrade, nº 55, Edifício Empresarial Manoel 
Gomes de Mendonça, Pituba, Salvador - BA, para 
exploração de areia, destinada ao uso na construção 
civil, com produção estimada de 370.000 t/ano, na 
poligonal de exploração, processo DNPM Nº 
870.451/2014, delimitada pelas coordenadas: V . -
12º39'19"619/ -38º16'03"244; V - 1 2 12º39'44"100/ -
38º16'03"246; V . -12º39'44"099/ - 3 38º16'03"265; V . -
12º39'44"097/ -38º16'17"372; V . - 4 5 12º39'19"619/ -
38º16'17"372; V . -12º39'19"619/ - 6 38º16'03"244, 
localizada numa área de 32,07 hectares da Fazenda 
Muricy, Pólo Industrial, Camaçari-BA. Esta licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - armazenar: a) 
em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o solo retirado, 
que será utilizado na sua recomposição e proteção 
contra erosão; b) em área coberta e cimentada o óleo 
queimado, lubrificante e diesel, contemplando, nesta 
área, um sistema de drenagem, com canaletas 
direcionadas para uma caixa de separação água/óleo, 
impermeável, coletando e destinando o produto oleoso, 
para empresa licenciada, responsável por este tipo de 
tratamento; II - executar todas as ações propostas para a 
proteção ambiental, recuperação, monitoramento e 
manutenção, contempladas no PRAD, observadas todas 
as recomendações da Coordenadoria de Meio Ambiente 
- CMA/SEDUR; III - apresentar anualmente à SEDUR, 
relatório fotográfico das ações propostas no PRAD, bem 
como dos resultados obtidos; IV - manter os sanitários, 
para uso dos funcionários e visitantes, em conformidade 
com os padrões de higiene, estabelecidos na legislação 
vigente; V - instalar sistema de direcionamento de águas 
pluviais e retenção de finos, quando da instalação dos 
trabalhos de lavra; VI - transportar o minério (areia) em 
veículos equipados com cobertura “lona” nas caçambas, 
visando à redução de emissão de partículas no trajeto e 
prevenção de acidentes; VII - adotar as Normas 
Regulamentares de Mineração, determinadas na 
portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 (Lavra a Céu Aberto); 
NRM-09 (Prevenção contra poeira); NRM-12 
(sinalização de áreas de trabalho e de circulação); NRM-
13 (circulação e transporte de pessoas e materiais); 
NRM-14 máquinas, equipamentos e ferramentas); NRM-
15 (Instalações); NRM-17 (topografia de minas); NRM-19 
(disposição de estéril, rejeitos e produtos); NRM-20 
(Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das 
Operações Mineiras); NRM-21 (reabilitação de Áreas 
Pesquisadas, Mineradas e Impactadas); NRM-22 
(Proteção ao Trabalho); VIII - recolher todo lixo gerado no 
local e encaminhá-lo para a unidade de tratamento 
devidamente licenciada, ficando proibida a queima e/ou 
deposição aleatória; IX - apresentar à SEDUR, no prazo 
de trinta dias: a) guia de utilização ou portaria de lavra, 
antes do início dos serviços de lavra, expedido pelo 
DNPM, compatível com a área da licença, sem o qual 
esta licença poderá ser cancelada; b) registro no 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Degradadoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 
CEAPD; c) obter a Autorização de Supressão de 
Vegetação, emitida pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano - SEDUR; X - apresentar à CMA/SEDUR, no 
prazo de noventa dias, programa de educação 
ambiental, voltado para a comunidade mais próxima do 
empreendimento, com ênfase na gestão dos resíduos, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
18 de Janeiro de 2019 - Ano XVI
Nº 1091 - Pagina. 06 de 08



priorizando ações de sustentabilidade ambiental; XI - 
executar melhorias nas vias de acesso, que compreenda 
o local da lavra; XII - não interferir nos processos naturais 
de recarga dos aquíferos e demais corpos hídricos; XIII - 
fica terminantemente proibido: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos, TAC, etc., 
Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos usos 
existentes; c) a deposição e/ou lançamento de quaisquer 
materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do 
processo de lavra, em locais que possam direta ou 
indiretamente vir a comprometer a qualidade das águas 
superficiais e/ou subterrâneas, bem como causar 
impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico; d) o 
armazenamento e a troca de óleo lubrificante e diesel, 
bem como a lavagem de equipamentos, máquinas, 
caminhões e carregadeiras, no local da extração de 
areia; e) não fazer intervenções nas vias de acesso sem a 
prévia autorização da SEDUR; XIV - limitar a lavra de 
areia em uma área de extração de 16,32ha, delimitada 
pelo polígono de coordenadas: V . -12º39'19"619/ -
38º16'03"244; V - 1 2 12º39'44"100/ - 38º16'03"246; V . -
12º39'44"099/ - 3 38º16'03"265; V . -12º39'44"097/ -
38º16'17"372; V . - 4 512º39'19"619/ -38º16'17"372; V . -
12º39'19"619/ - 6 38º16'03"244, localizada numa área de 
32,07; XV - adotar a inclinação dos taludes 1:1 a cada 
2,00 metros de talude concluído; XVI - limitar 
verticalmente a lavra de areia à cota 15, e estabelecer 
altura de bancada, que garanta a segurança operacional 
da extração; XVII - otimizar os acessos, já existentes, 
com melhoramentos, sinalização, ampliação da rede de 
drenagem e umidificação (exclusivamente com água); 
XVIII - não constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e 
nem às áreas de atração turística de valor ambiental e de 
beleza paisagística; XIX - não constituir ameaça à 
segurança da população e nem comprometer o 
desenvolvimento da região; XX - não prejudicar o 
funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; XXI 
- fica proibida a queima de vegetação e sua disposição 
aleatória nas vias de acesso; XXII - efetuar o 
recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual nº 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235 de 10 de outubro de 2008; XXIII - Respeitar as 
normas, manifestações e regulamentos estabelecidos 
pela Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial – SUDIC/BA; XXIV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença, no caso de alteração do 
projeto ora apresentado.
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 Esta Licença, bem como, cópias dos 
documentos, relat ivos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidas 

disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente - 
SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo.

Art. 5.º Esta Licença entrará 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 MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 303/2012. 
CONTRANTATE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: SATILHA DE JESUS.  DO 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
alterar as Cláusulas Terceira e Quarta, do 
Instrumento original;  DO PRAZO: Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original n° 303/2012  que 
é de 24 de Janeiro de 2019, passara a 24 de Julho 
de 2019; DO PREÇO: Em virtude do Contrato 
original ter como objeto uma locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado , 
considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o 
valor global,  estipulado para o referido Instrumento 
é  de R$ 10.618,44 (dez  mil, seiscentos e dezoito 
reais e quarenta e quatro  centavos ).    O valor 
mensal ajustado para a Locação do Imóvel, é de R$ 
1.769,74 (um  mil, setecentos e sessenta e  nove  
reais e setenta e quatro centavos) e permanece sem 
sofrer alteração. As despesas da referida  
renovação correrão por conta da Ação 4018, 
E lemento  3390.36  Fonte  0114000;  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
mod i f i cadas  por  es te  Ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: CAMAÇARI-BA, 03 de Janeiro de 
2019.  ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
18 de Janeiro de 2019 - Ano XVI

Nº 1091 - Pagina. 07 de 08



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 246/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA 3A 
PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 246/2016; 
DO ACRÉSCIMO:  Tendo em vista a necessidade 
de acréscimo de serviços, na forma da planilha 
anexa, fica, através do presente Termo Aditivo, 
acrescido o valor de R$67.021,58 (Sessenta e sete 
mil, vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), 
correspondente a 24,75% (vinte e quatro vírgula 
setenta e cinco por cento) do valor original do 
contrato. Deste modo, o valor global do mesmo 
passará a ser na ordem de R$337.741,59 
(Trezentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta 
e um reais e cinquenta e nove centavos).  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
Contrato originário, as quais não foram modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-
BA, 14 de Novembro de 2018. ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 163/2013. 
CONTRANTATE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: JAT-EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
ODONTOLÓGICOS.  DO OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva 
e corretiva com substituição/fornecimento de peças, 
partes, componentes e acessórios para 
equipamentos odontológicos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari-BA;  DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 06 (seis) meses, de modo que, 
a partir de 15 de dezembro de 2018, passará a 
vigera até 15 de junho de 2019; ; DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, o qual fica estimado no valor global em R$ 

122.880,00 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e 
oitenta reais).  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiras para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do projeto atividade: 4018/4019/2008. 
Elemento de despesa 3390.39.00 3390.30.00 e  
Fonte 0114000 e 6102000; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos, não 
mod i f i cadas  por  es te  Ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: CAMAÇARI-BA, 14 de novembro de 
2018.  ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
MÚLTIPLO. CONTRANTATE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI .  CONTRATADA:  EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.  
DO OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses; DA 
PRORROGAÇÃO: Em conformidade coma art. 57, 
II da Lei nº. 8.666/93 e com a cláusula sétima do 
contrato ora aditado, as partes acordam em 
prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 05 
/01/2019 até 05/01/2020.  DA VIGÊNCIA: O 
presente termo terá vigência da data da assinatura. 
Da dotação orçamentár ia :  Os recursos 
orçamentários previsto na cláusula décima – da 
dotação orçamentária do contrato ora aditado para 
cobertura das despesas decorrentes deste contrato 
tem seu valor estimado em R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais). Elemento de despesa 
33.30.39; Projeto/Atividade/ Programa de trabalho 
2013; DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e 
ratificadas, em seu iterior teor, todas as demais 
cláusulas e condições do contrato originário, não 
mod i f i cadas  por  es te  ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: Salvador-BA, 13 de dezembro de 
2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.
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