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município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03487.11.02.904.2019,

                                         RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) RAIMUNDO MOURA 

REIS FILHO, matricula nº 9354, lotado (a) na Secretaria 

da  Educação  -  SEDUC,  de  ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÍVEL I para ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÍVEL II, com data retroativa a 05 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                               

PORTARIA Nº 000764/2019
 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03458.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) TIAGO GALVÃO 

GONÇALVES NEIVA, matricula nº 828921, lotado (a) na 

PORTARIA Nº 3690/2019
DE 14 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
00180.11.02.895.2019

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a 
MARCIA RITA DOS SANTOS SALES, matrícula 
nº61532 ,ocupante do cargo de prov imento 
efetivo/estatutário de Professor III, lotada na Secretaria 
da Educação- SEDUC,pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, com data retroativa a02 de maio de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

     
                                    

PORTARIA Nº 000762/2019
 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



Secretaria da Saúde - SESAU, de ODONTÓLOGO NÍVEL 

I para ODONTÓLOGO NÍVEL III, com data retroativa a 04 
DE NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

 PORTARIA Nº 000766/2019 
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01574.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) AUDERITE DE JESUS 

SANTANA, matricula nº 63376, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de MERENDEIRA NÍVEL I para 

MERENDEIRA NÍVEL II, com data retroativa a 25 DE 
OUTUBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                             

PORTARIA Nº 000767/2019
 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03471.11.02.904.2019,

                                    RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SILVANIA PINTO 

RIBEIRO, matricula nº 63674, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de AUXILIAR DE DISCIPLINA 

NÍVEL I para AUXILIAR DE DISCIPLINA NÍVEL II, com 

data retroativa a 0 5 DE NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 000786/2019
 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03459.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SIMONE LOPES DOS 

SANTOS, matricula nº 63302, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de MONITOR DE INFORMÁTICA 

NÍVEL I para MONITOR DE INFORMÁTICA NÍVEL II, com 

data retroativa a0 4 DE NOVEMBRO DE 2019.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 000791/2019
 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03650.11.02.904.2019,

                                     RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLOS ANDRE DE 

ALMEIDA SANTOS, matricula nº 64045, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, de AUXILIAR DE 

DISCIPLINA NÍVEL I para AUXILIAR DE DISCIPLINA 

NÍVEL II, com data retroativa a 14 DE NOVEMBRO DE 
2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013
COMUNICADO

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Comunicamos a candidata convocada através do Edital 
027/2019, do Concurso Público 001/2013, para o cargo 
de Agente Comunitário de Saúde, que compareceu 
para etapa de entrega de documentos e exames 

médicos, que o curso de formação Inicial será realizado 
no período de 03 a 07/02/2020 das 08h00min às 
17h00min, na Unidade de Saúde de Família do Gravatá, 
situada na  rua  Marte I s/n – Gravatá.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – GLEBA E

Nº.             Nome     Insc.    Clas.        

01 FABIANA NASCIMENTO 
     CARVALHO           77750989        5ª

Esclarecemos que o curso é de caráter eliminatório e 
o não comparecimento implicará na eliminação do 
candidato.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE JANEIRO DE 2020.

 Helder Almeida de Souza
Secretário da Administração

PORTARIA Nº. 170/2019
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

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 

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL
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 PORTARIA

 
 SERVIDOR (A)

 
 CAD. 

 
LOTAÇÃO PERÍODO(S) 

AQUISITIVO(S)
GOZO

Nº 5648/2019 LUZIMEIRE DO 
AMARAL 
ALEXANDRE 
SENA 

63308 SESAU 11/02/2014 a
16/02/2019

Períodos fracionados:
03 (três) meses: 01 (um) 
mês a partir de 08 de 
janeiro de 2020; 02 
(dois) mês a partir de 04 
de janeiro de 2021.  

Nº 5720/2019 ELIENE 
PEREIRA DOS 
SANTOS

9517 SESAU 01/09/2009 a 
31/08/2014

03 (três) meses, a partir 
de 13 de janeiro de 
2020
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



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 02263.22.09.461.2019, de 08 de 
outubro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
in teressado ESPERANÇA COMERCIAL DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito no CNPJ 
sob nº 34.364.244/0001-75, com sede na Avenida Vinte 
e Oito de Setembro, n° 279, Centro,  Distrito Sede, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 572.821 E / 
8.596.119 S,  inserido na poligonal da Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 8, 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, para a 
regularização do Posto de Combustíveis, atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 60 m³, numa área total do 
terreno de 1.488,75 m², área de abastecimento de 462,30  
m² e área construída de 100,88 m². Esta Licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
no prazo de trinta (30) dias como condição 
necessária para o funcionamento da atividade, 
estando sujeito à fiscalização da SEDUR: a) projeto 
aprovado pela Embasa do sistema de esgotamento 
sanitário dos efluentes domésticos e dos efluentes 
contaminados gerados no pátio de combustíveis; b) 
comprovante  de l igação dos e f luentes do 
empreendimento (da rede coletora de esgotamento e da 
caixa separadora água óleo) à rede coletora pública de 
esgotamento sanitário da Embasa; c) auto de vistoria do 
corpo de bombeiro, aprovando as instalações do projeto 
de segurança e combate a incêndio; d) Alvará de 
Funcionamento emitido pela SEDUR;  II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros: a) para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2014 que define critérios para 
operação; b) para sistema de gás natural veicular antigo, 
sinalizar a área com o dizer ÁREA DESATIVADA; III - 
solicitar, quando da operação da atividade, certificado de 
posto revendedor emitido pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP); IV - apresentar anualmente à 
CLA/SEDUR, acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados, Relatório de 
Monitoramento: a) do solo e lençol freático, 
comtemplando análises químicas de BTEX (Benzeno, 
Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos 
Totais de Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos 
Voláteis), óleos e graxas e, quando couber, análises de 
PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos); b) dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo, 
contemplando análises químicas em dois pontos, antes e 
depois do tratamento, utilizando os parâmetros pH, DQO, 
óleos e graxas, sólidos em suspensão e materiais 

sedimentáveis, comprovando a eficiência do sistema;  V - 
implementar e apresentar os resultados obtidos: a) 
Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; b) 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, com o objetivo de 
fornecer informações sobre os procedimentos para a 
redução da geração de resíduos sólidos, abrangendo as 
etapas referentes à minimização da geração, reutilização 
e reciclagem; VI - apresentar quando da renovação desta 
licença:  a) Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
conforme norma técnica aprovada pela Resolução 
Cepram nº 4.578/2017, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e as 
instalações, evitando a interrupção do processo; b) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, 
com o objetivo da promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) apresentado; c) laudos dos testes de 
estanqueidade dos tanques subterrâneos, em 
conformidade com a NBR 13.784:2014 da ABNT; VII - 
atender ao disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado; VIII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecçã o  e  p ro teção  con t r a  va zame n tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações; b) a caixa 
separadora água/óleo e conjunto de canaletas, devendo 
ser coletado periodicamente o óleo devidamente 
acondicionado, e manter os arquivos de limpeza para fins 
de fiscalização; c) o sistema de segurança contra 
incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; IX - manter e sempre atualizar: a) os relatórios 
de manutenção preventiva nos equipamentos quanto a 
inspeção da integridade física e estanqueidade dos 
tanques e linhas; b) os programas coletivos relacionados 
à saúde e à segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual; X - direcionar 
adequadamente: a) o efluente da caixa separadora 
água/óleo devendo ser direcionado para  sumidouro ou 
rede coletora pública de esgotamento sanitário; b) é 
vedado o lançamento de efluentes mesmo que tratado 
em corpos hídricos sem autorização do órgão ambiental 
competente; c) é vedada quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de águas pluviais, 
a instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989;  XI - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
reservados (coleta seletiva) e em área coberta, 
encaminhando os resíduos domésticos para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, e enviando para 
tratamento e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; XII - em caso 
de vazamentos, interditar imediatamente a operação dos 
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tanques subterrâneos, as operações de retirada e 
destinação dos tanques deverão se dar de acordo com a 
ABNT NBR 14.973:2010, e a destinação final deverá 
estar de acordo com as normas ambientais vigentes; XIII 
- em caso de acidentes ambientais decorrentes das 
atividades, comunicar de imediato à SEDUR e, 
apresentar o Plano de Remediação para as áreas 
contaminadas, contemplando objetivos, metodologias a 
serem aplicadas, resultados esperados e cronogramas 
de implementação das ações;  XIV - quando da fase de 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, o interessado deverá 
apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XV - 
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 das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N° 001/2020

 

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 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

O SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora ROBERTA CAROLINA 
MONTENEGRO REZENDE, matrícula 60886, a partir 
de 08/01/2020 à 06/02/2020, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, desempenhar a função de Assistente de 
Secretário, respondendo pela Coordenadoria de 
Planejamento, Gestão e Finanças desta SEJUV, 
enquanto perdurar o afastamento legal da titular 
SANDRA SANTOS SILVA, matrícula 60618, que estará 
em gozo de suas férias regulamentares.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 08 
DE JANEIRO DE 2020.

Sebastião Figueiredo Abreu
Secretário

PORTARIA Nº 002/2020 
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

“Modifica e Regulamenta o fluxo viário 
do trânsito, na Avenida Jorge Amado e 
no Pólo Plastic, nas Ruas A, A2, A3 em 
função do bloqueio da alça de saída do 
Viaduto do Trabalhador sentido Polo 
Petroquímico.”
 

O  D I R E T O R - S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei nº 
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 
2013, 

Considerando as atribuições gerais da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público-STT do Município de 
Camaçari, conforme disposição expressa contida incisos 
I, II, III e VI, do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro – 
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CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na qualidade de Órgão 
Executivo de Trânsito;

RESOLVE:
  
Art. 1º - Regulamenta a circulação de veículos na 
Avenida Jorge Amado e nas Ruas A, A2 e A3 do Pólo 
Plastic e autoriza o bloqueio de via em função das obras 
de duplicação do Viaduto do Trabalhador  ficando da 
seguinte forma:

I – Fica bloqueado provisoriamente o acesso a alça de 
saída do Viaduto do Trabalhador para a BA-535 (Via 
Parafuso), no sentido Complexo Ford, Pólo Petroquímico 
e Dias D'Ávila, por período indeterminado ou até quando 
durar a obra, com devida sinalização

II – Fica estabelecido como rota de saída para 
escoamento do tráfego de veículos pesados do Pólo 
Plastic com destino ao Complexo Ford, Pólo 
Petroquímico, Dias D'Ávila e BA-535, o seguinte 
percurso:

a) Veículos que vem pela Rua A, convergirão à 
esquerda na Rua A2, seguindo até a Rua A3, onde fará 
conversão à esquerda na Avenida Jorge Amado, sentido 
Costa de Camaçari, até a Rótula do Mirante, acessando 
assim a Avenida Henry Ford e consequentemente BA-
535 (Via Parafuso).

III – Fica estabelecido como roteiro para trafego em geral 
oriundos do centro de Camaçari com destino ao 
Complexo Ford, Pólo Petroquímico e Dias D'ávila o 
seguinte percurso:

a) Veículos oriundos do Centro de Camaçari deverão 
seguir pela Avenida Jorge Amado, sentido Costa de 
Camaçari, até a Rótula do Mirante, acessando assim a 
Avenida Henry Ford e consequentemente BA-535 (Via 
Parafuso).

Essa Portaria entra em vigor a partir do dia 13 de Janeiro 
de 2020, revogando todas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE JANEIRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 003/2020 
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

“Modifica e Regulamenta o fluxo viário 
do trânsito, nas Avenidas Tupinambás 
(Radial C), Dr. Manoel Mercês (Radial B), 
28 de Setembro (Radial A), Camaçari, 
Ruas Custódia da Silva Campos, Rua 
Parque Central, Gravatá, Dr. Manoel 
Mercês, Rua Baga, Gurupi e Travessa do 
Gravatá.”

,

;

O  D I R E T O R - S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei nº 
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 
2013, 

Considerando as atribuições gerais da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público-STT do Município de 
Camaçari, conforme disposição expressa contida incisos 
I, II, III e VI, do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na qualidade de Órgão 
Executivo de Trânsito;

RESOLVE:
  
Art. 1º - Regulamenta sinalização viária da Rua Duque de 
Caxias ficando da seguinte forma:
I – Implementa ciclofaixa no lado direito da via no trecho 
entre a interseção da Avenida Tupinambás (Radial C) até 
a interseção da Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B);
II – Implementa mão inglesa no trecho entra a interseção 
da Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B) até a interseção 
da Avenida 28 de Setembro (Radial A), ficando 02 (duas) 
faixas de rolamento sentido Avenida Eixo Urbano Central 
e 01 (uma) faixa de rolamento sentido Avenida Dr. Manoel 
Mercês (Radial B);
III - Implementa e regulamenta estacionamento, ficando 
da seguinte forma:
a) 01 (uma) vaga de PNE e 01 (uma) vaga de IDOSO do 
lado direito da via entre a interseção da Rua Adelina de 
Sá até a Rua da Bandeira;
b)  09 (nove) vagas de veículos leve particular do lado 
direito da via entre a interseção da Rua Adelina de Sá até 
a interseção da Rua da Bandeira;
c)  26 (vinte e seis) vagas de exclusiva de moto do lado 
direito da via entre a interseção da Rua Adelina de Sá até 
a interseção da Rua da Bandeira;
d) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Rua Duque de Caxias, 
na Praça Abrantes, lado direito, na baia de 
estacionamento, entre a interseção da Rua Santa 
Bernadete até a interseção da Avenida Tupinambás 
(Radial C) (em frente a Farmácia), com o limite máximo 
de 05 (cinco) vagas de moto.  
IV – Regulamenta ponto de parada de ônibus para 
embarque e desembarque nos seguintes trechos:
a) Entre a interseção da Avenida 28 de Setembro (Radial 
A) até a interseção da Rua da Bandeira (Em frente a 
Praça), com sinalização de baia de ônibus demarcada 
em 30 (trinta) metros;
b) Entre a interseção da Rua da Bandeira até a interseção 
da Avenida Eixo Urbano Central (Em frente a Clinica 
Cliomédica), com sinalização de baia de ônibus 
demarcada em 30 (trinta) metros; 
V - Proibi vaga de moto-taxi em toda a extensão da Rua 
Duque de Caxias, exceto o estabelecido no Art. 1º, Inciso 
III-D.
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Art. 2º - Regulamenta sinalização viária na Rua da 
Custódia ficando da seguinte forma:
I – Institui sentido único em direção à Avenida 
Tupinambás (Radial C), em toda sua extensão; 
II – Implementa ciclofaixa no lado direito da via no trecho 
entre a interseção da Avenida Tupinambás (Radial C) até 
a interseção da Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B);
III – Implementa estacionamento do lado esquerdo da via 
no trecho entre a interseção da Avenida Tupinambás 
(Radial C) até a interseção da Avenida Dr. Manoel Mercês 
(Radial B);

Art. 3º - Regulamenta sinalização viária na Avenida 
Tupinambás (Radial C) ficando da seguinte forma:
I – Institui sentido único em direção à Rua Duque de 
Caxias na ponte do rio Camaçari e na interseção da 
Avenida Camaçari até a Rua Duque de Caxias; 
II – Permanece sentido duplo de direção da Avenida 
Camaçari até o Bairro Parque Satélite;
III - Implementa ciclofaixa no lado direito da via no trecho 
entre a interseção da Avenida Camaçari até a interseção 
da Rua Duque de Caxias;
IV – Regulamenta estacionamento, ficando da seguinte 
forma:
a) Da interseção com a Avenida Camaçari até a Rua 
Duque de Caxias institui estacionamento do lado 
esquerdo da via, sentido Praça Abrantes, sendo 01 (uma) 
vaga de PNE e 01 (uma) vaga de IDOSO e 30 (trinta) 
vagas para veículos leves particular;
b) Da interseção com a Avenida Concêntrica até a 
Avenida Camaçari institui estacionamento do lado direito 
da via, sentido Praça Abrantes, sendo 01 (uma) vaga de 
PNE, 2 (duas) vagas de IDOSO, 27 (vinte e sete) vagas 
para veículos leves particular e 01 (uma) Vaga de ônibus 
escolar (permanência de 2ª a 6ª 7h às 9h / 11h às 14h / 
16h às 18h / Sábado 7h às 9h / 11h às 14h);
c) Fica proibido estacionar do direito da via, sentido 
bairro Parque Satélite, da interseção com a Avenida 
Camaçari até a Avenida Concêntrica, exceto na baia com 
recuo.

Art. 4º - Regulamenta sinalização viária na Avenida Dr. 
Manoel Mercês (Radial B) ficando da seguinte forma:
I – Institui sentido único de direção:
a) Na avenida Dr. Manoel Mercês, sentido a Avenida 
Concêntrica na interseção da Rua Duque de Caxias até a 
Avenida Camaçari e na ponte do rio Camaçari;
b) Na Rua Gravatá, sentido Avenida Concêntrica, em 
toda sua extensão;
c) Na Travessa do gravatá, sentido Avenida Concêntrica, 
em toda sua extensão;
d) Na Rua Dr. Manoel Mercês, sentido avenida 
Concêntrica, em toda sua extensão;
II – Permanece sentido duplo de direção da avenida 
Camaçari até a interseção com a avenida Rio Bandeira;
III - Implementa ciclofaixa:
a) Na avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), no lado 
direito da via, sentido Avenida Rio Bandeira, no trecho 
entre a interseção da Rua Custódia da Silva Campos até 
a interseção da avenida Camaçari;
b) Na avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), no lado 
direito da via, sentido Avenida Rio Bandeira, no trecho 
entre a interseção da Avenida Camaçari até a interseção 

da Rua São José;
c) Na avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), no lado 
esquerdo da via, sentido Avenida Rio Bandeira, no trecho 
entre a interseção da Rua São José até a Praça da Lua;
d) Na Rua Gurupi, no lado direito da via, sentido Avenida 
Rio Bandeira, em toda sua extensão;
e) Na avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), no lado 
esquerdo da via, sentido avenida Rio Bandeira, no trecho 
entre a interseção da rua Gurupi até a interseção da 
avenida Rui Bandeira (Praça do Sol);
IV – Regulamenta estacionamento, ficando da seguinte 
forma:
a) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Rua Duque de Caxias até a interseção 
com a Rua Custódia da Silva Campos, sentido avenida 
Camaçari, lado direito, sendo 18 (Dezoito) vagas de 
veículos leve particular, 17 (Dezessete) exclusiva moto;
b) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Rua Duque de Caxias até a interseção 
com a Avenida Camaçari, sentido Avenida Concêntrica, 
lado esquerdo, sendo 02 (duas) vagas de PNE e 02 
(duas) vagas de IDOSO, 15 (Quinze) vagas de veículos 
leve particular, 09 (Nove) exclusiva moto;
c) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Avenida Camaçari até a interseção com 
a rua São José, sentido Avenida Rui Bandeira, lado 
esquerdo, sendo 12 (Doze) vagas de veículos leve 
particular;
d) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Rua São José até a interseção com a 
avenida Concêntrica, sentido avenida Rio Bandeira, lado 
direito, sendo 03 (três) vagas de PNE e 05 (cinco) vagas 
de IDOSO, 63 (sessenta e três) vagas de veículos leve 
particular;
e) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Avenida Concêntrica até a interseção 
com a Rua Gurupi (Praça da Lua), sentido Avenida Rio 
Bandeira, lado direito, sendo 01 (uma) vaga de PNE e 02 
(duas) vagas de IDOSO, com sinalização de 01 (uma) 
baia de ônibus demarcada em 60 (sessenta) metros, 62 
(sessenta e duas) vagas de veículos leve particulares;
f) Na rua Baga (Praça da Lua), em toda sua extensão, 
sentido avenida Rio Bandeira, sendo 01 (uma) vaga de 
PNE e 02 (duas) vagas de IDOSO lado esquerdo, 01 
(uma) baia de ônibus com sinalização do lado direito e 
demarcação de 22 (vinte e dois) metros, 24 (vinte e 
quatro) vagas de veículos leve particular do lado 
esquerdo, 29 (vinte e nove) vagas de veículos leve 
particular do lado direito;
g) Na Rua Gurupi (Praça da Lua), em toda sua extensão, 
sentido Avenida Rio Bandeira, lado esquerdo, sendo 13 
(treze) vagas de veículos leve particulares;
d) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Rua Baga até a interseção com a Rua 
Manga Miranda, sentido Avenida Rio Bandeira, lado 
direito, sendo 08 (oito) vagas de veículos leve 
particulares; 01 (uma) Vaga de ônibus escolar 
(permanência de 2ª a 6ª 7h às 9h / 11h às 14h / 16h às 18h 
/ Sábado 7h às 9h / 11h às 14h);
e) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Rua Manga Miranda, até a interseção 
com a Rua Manga Carlota, sentido Avenida Rio Bandeira, 
lado direito, sendo 06 (seis) vagas de veículos leve 
particulares; 01 (uma) vaga de PNE;
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f) Na Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), da 
interseção com a Rua Manga Carlota, até a interseção 
com a Rua Manga Espada, sentido Avenida Rio 
Bandeira, lado direito, sendo 12(doze) vagas de veículos 
leve particulares; 01 (uma) vaga de PNE, 01 (uma) baia 
de ônibus com sinalização do lado direito e demarcação 
de 29 (vinte e nove) metros;

V – Regulamenta ponto de moto-táxi, ficando da seguinte 
forma:
a) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida Dr. Manoel 
Mercês (Radial B), lado esquerdo, na baia de 
estacionamento, entre a interseção da Rua Duque de 
Caxias até a interseção da Avenida Camaçari (ao lado da 
vaga de idoso), com o limite máximo de 05 (cinco) vagas 
de moto;
b) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida Dr. Manoel 
Mercês (Radial B), lado esquerdo, na baia de 
estacionamento, entre a interseção da Rua Duque de 
Caxias até a interseção da Avenida Camaçari (lado 
esquerdo ao acesso a Farmácia), com o limite máximo de 
03 (três) vagas de moto;
c) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida Dr. Manoel 
Mercês (Radial B), lado direito, sentido avenida Rio 
Bandeira no recuou da calçada do cruzamento entre a 
avenida Concêntrica com a Avenida Dr. Manoel Mercês 
(Radial B) (TodoDia), com o limite máximo de 05 (cinco) 
vagas de moto;
d) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Rua Baga, lado direito, 
sent ido Avenida Rio Bandeira na baia de 
estacionamento, entre a interseção da Rua Petrópolis até 
a interseção da Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B) (ao 
lado da parada de Ônibus), com o limite máximo de 05 
(cinco) vagas de moto;
e) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida Dr. Manoel 
Mercês (Radial B), lado direito, sentido Avenida Rio 
Bandeira na baia de estacionamento, entre a interseção 
da Rua Manga Espada até a interseção da Praça do Sol 
(ao lado da parada de Ônibus), com o limite máximo de 
05 (cinco) vagas de moto;

VI - Proibi vaga de moto-taxi em toda a extensão da 
Avenida Dr. Manoel Mercês (Radial B), exceto o 
regulamentado no Art. 4º, Inciso V.

Art. 5º - Regulamenta sinalização viária na Avenida 28 de 
Setembro (Radial A) ficando da seguinte forma:
I – Institui sentido único de direção na Avenida 28 de 
Setembro (Radial A), sentido a Avenida Concêntrica na 
interseção da Rua Duque de Caxias até a Avenida 
Camaçari e na ponte do rio Camaçari;
II – Permanece sentido duplo de direção da avenida 
Camaçari seguindo a interseção com a rua Humberto de 
Campos e BA-512 (Via Copec);
III - Implementa ciclofaixa:
a) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), no lado direito 
da via, sentido Rua Humberto Campos, no trecho entre a 
interseção da Avenida Camaçari até a interseção da 
Avenida Concêntrica, mudando para o lado esquerdo há 
131 (cento e trinta e um) metros da Rua das Travessas;
b) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), no piso 
compartilhado e na via, lado esquerdo, no trecho da 
Avenida Concêntrica até Rua Humberto de Campos; 
IV – Regulamenta estacionamento, ficando da seguinte 

forma:
a) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua Humberto Campos até a interseção com a 
Rua Doze do Canal, sentido Avenida Concêntrica, lado 
esquerdo, sendo 22 (vinte e duas) vagas de veículos leve 
particulares;
b) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua Humberto Campos até a interseção com a 
Rua Santo Antonio, sentido avenida Concêntrica, lado 
direito, sendo 10 (dez) vagas de veículos leve particular, 
01 (uma) vaga de PNE e 01 (uma) vaga de IDOSO; 
c) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua Doze do Canal até a interseção com a Rua Um 
do Triângulo, sentido Avenida Concêntrica, lado 
esquerdo, sendo 23 (vinte e três) vagas de veículos leve 
particular, 01 (uma) baia de ônibus com demarcação de 
sinalização de 21 (vinte e um) metros;
d) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua Um do Triângulo até a interseção com a Rua 
Das Travessas, sentido Avenida Concêntrica, lado 
direito, sendo 20 (vinte) vaga de veículos leve particular, 
01 (uma) vaga de PNE e 01 (uma) vaga de IDOSO, 01 
(uma) baias de ônibus com recuo, e extensão de 23 (vinte 
e três) metros; 
e) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua Santo Antonio até a interseção com a Rua da 
Mangueira, sentido Avenida Concêntrica, lado direito, 
sendo 19 (dezenove) vagas de veículos leve particular, 
01 (uma) vaga de PNE e 01 (uma) vaga de IDOSO; 
f) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua da Mangueira até a interseção com a Avenida 
Concêntrica, sentido Avenida Camaçari, lado direito, 
sendo 10 (dez) vagas de veículos leve particulares; 
g) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Avenida Concêntrica até a interseção com a Rua 
Rosa Santa, sentido Avenida Camaçari, lado direito, 
sendo 38 (trinta e oito) vagas de veículos leve particular, 
01 (uma) vaga de PNE e 01 (dois) vagas de IDOSO, 01 
(uma) baia de ônibus com demarcação de sinalização de 
30 (trinta) metros; 
h) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Avenida Concêntrica até a ciclofaixa, sentido 
Avenida Concêntrica, lado direito, sendo 16 (dezesseis) 
vagas de veículos leve particulares;
i) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Avenida Camaçari até a interseção com a Rua 
Duque de Caxias, sentido Praça Abrantes, lado 
esquerdo, sendo 35 (trinta e cinco) vagas de veículos 
leve particular, 01 (uma) vaga de PNE e 01 (uma) vaga de 
IDOSO;
j) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Avenida Camaçari até a interseção com a Rua 
José Nunes de Matos, sentido Praça Abrantes, lado 
direito, sendo 07 (sete) vagas de veículos leve 
particulares; 
g) Na Avenida 28 de Setembro (Radial A), na interseção 
com a Rua José Nunes de Matos até a interseção com a 
Rua Duque de Caxias, sentido Praça Abrantes, lado 
direito, sendo 01 (uma) vaga de carro-forte, 06 (seis) 
vagas de veículos leve particular, 01 (uma) vaga de carga 
e descarga (permanência de 6h às 10:30h / 15h às 
16:30h / 20h às 06h, 14 (quatorze) vagas exclusiva de 
moto, 01 (uma) vaga de PNE; 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
13 de Janeiro de 2020 - Ano XVII
Nº 1330 - Pagina. 08 de 09



V – Regulamenta ponto de moto-táxi, ficando da seguinte 
forma:
a) 01 (Um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida 28 de 
Setembro (Radial A), lado direito, sentido Avenida 
Concêntrica, na baia de estacionamento, entre a 
interseção da rua Humberto Campos com a interseção 
da rua Santo Antonio (defronte a rua doze do canal), com 
o limite máximo de 10 (dez) vagas de moto;
b) 01 (um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida 28 de 
Setembro (Radial A), lado direito, sentido Avenida 
Concêntrica, na calçada, entre a interseção da Rua 
Moreira Cesar com a Avenida Concêntrica (defronte a 
Rua Três do Triângulo), com o limite máximo de 10 (dez) 
vagas de moto;
c) 01 (um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida 28 de 
Setembro (Radial A), lado esquerdo, sentido Praça 
Abrantes, na calçada, entre a interseção da travessa 
Getúlio Vargas com a Avenida Camaçari (defronte a Rua 
Santa Rosa, lado direito do ponto de ônibus), com o limite 
máximo de 05 (cinco) vagas de moto;
d) 01 (um) Ponto de Moto-Táxi na Avenida 28 de 
Setembro (Radial A), lado direito, sentido Praça 
Abrantes, na baia de estacionamento, entre a interseção 
da Rua José Nunes de Matos com a Praça Avenida 
Camaçari (defronte a Rua Santa Rosa, lado direito do 
ponto de ônibus), com o limite máximo de 05 (cinco) 
vagas de moto;
V - Proibi vaga de moto-taxi em toda a extensão da 
Avenida 28 de Setembro (Radial A), exceto o 
regulamentado no Art. 5º, Inciso V.

Art. 6º - Das proibições 
I – Fica proibida estacionamento, do lado direito da via, 
na avenida Camaçari da interseção entre a rua Dez de 
Abril até a avenida 28 de Setembro (Radial A);

Essa Portaria entra em vigor a partir do dia 15 de Janeiro 
de 2020, revogando todas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE JANEIRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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