
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano XVII - Nº 1341 de 28 de Janeiro de 2020 -  Pagina: 01 de 12

Qualificação Cadastral (e-social)  e uma foto 3 x 4 

recente. 

ATENÇÃO

Os candidatos deverão acessar o link: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.

xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-

social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 

ser impressa.

Os candidatos convocados deverão as suas 

expensas apresentar os exames médicos 

admissionais conforme Edital de Abertura do 

Concurso Público nº 001/2013 no período 

estabelecido, sob pena de eliminação do certame 

caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 

do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:10/02 a 03/03/2020

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 

OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 

MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 

F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -

CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 10/02/2020 

DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 

ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 

DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 

001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 

os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:

a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 

em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 

parasitológico de fezes;

b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 

tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 

candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 

comcolposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 

(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 

acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 

candidatos acima de 40 anos).

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2020

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 

do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto 

Borges de Andrade, através dos Mandados de 

S e g u r a n ç a ,  p r o c e s s o s  d e  n º 0 5 0 4 3 8 9 -

09.2018.8.05.0039 e 0502323-56.2018.8.05.0039  

convoca os(as) candidatos (as) para o cargo de: 

PROFESSOR E ASSISTENTE SOCIAL para 

comparecerem na Rua Francisco Drummond s/n 

Centro Administrativo – Centro  (1º andar 

SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 03 a 

07/02/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 

16h00, para apresentação dos seguintes documentos 

em originais e cópias: Diploma (para cargos nível 

superior), Certificado de Especialização (quando o cargo 

exigir conforme Edital de abertura), Residência Médica 

(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 

Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão 

que regulamenta o exercício da profissão, histórico e 

certificado de conclusão do curso referente à 

escolaridade mínima exigida para a função com pré-

requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 

técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 

autorizada por Secretaria da Educação ou reconhecida 

pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 

registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de 

quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da 

foto e o verso), comprovante de residência com CEP 

atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 

(menores de 21 anos), certidão de nascimento, 

casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 

masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 

antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente, Consulta 
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II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 

definidos (além dos citados no item anterior):

a) Coordenador Pedagógico e Professores: 

videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 12 

meses;

CONVOCADOS:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-ABRANTES

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 EMANUEL JACKSON    88168098      23ª

              SILVA JERONIMO                                

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTISTICA – 

ABRANTES

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 RUTH MARINHO            86974026     4ª

                SANTIAGO 

02 ITAMAR DA   8757348 4  7ª

          SILVA   SANTOS   

PROFESSOR DE HISTÓRIA  - ABRANTES

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 ISAC SANTOS             86653308      17ª

                   BRITO     

  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – MONTE GORDO

Nº.                Nome           Insc.         Clas.  

01 TENÓRIO DANTAS       86743756        10ª

                  DE SOUZA     

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ABRANTES

Nº.                Nome           Insc.         Clas.  

  

01 ELMO JAIR ANUNCIAÇÃO  87860735    9ª

                  F. DOS SANTOS    

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA – MONTE GORDO

01 JORGE ROBERTO           87676224   14ª

       CHASTINET DE SOUZA    

02 MARCELO LUIS         87667371         16ª

         SILVA DOS SANTOS    

 

03 LUIS PAULO              87623946          29ª

      CONCEIÇÃO MORAIS    

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – MONTE GORDO

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 MARIA LAIS DE          86435530       19ª

           ALMEIDA SILVA     

  

PROFESSOR DE GEOGRAFIA  - ABRANTES

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 GISELE CAMPOS        86602243      33ª

                   DA SILVA     

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – MONTE 

GORDO

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 TEREZA CRISTINA    85925856        34ª

            LIMA DE OLIVEIRA    

 

02 RICARDO ALVES         85963432      38ª

             DE  ALMEIDA     

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA -  SEDE

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 TÂNIA REGINA            87766427      44ª

            JESUS SANTOS    

  

ASSISTENTE SOCIAL

Nº.                Nome           Insc.         Clas. 

01 LUSANA DANTAS         81501485       35ª

     DE OLIVEIRA  PEREIRA     

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que 

não comparecer no período acima mencionado, 

automaticamente será ELIMINADO do certame – 

concurso público 001/2013. Não haverá 

prorrogação do referido período, em hipótese 

alguma. 
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no 
site – www.camacari.ba.gov.br a partir de 27/01/2020

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
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inscrição dos candidatos e outros dados, serão 

devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE JANEIRO DE 

2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕES SOBRE GOZO DE 
LICENÇA PRÊMIO À SERVIDOR.

PORTARIA Nº. 002/2020
DE 18 DE JANEIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a instauração de Procedimento 
Administrativo, com a nomeação de Comissão de 
Sindicância Investigativa, através da Portaria nº. 
0056/2019, de 16 de dezembro de 2019, destinada a 
apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos ventilados em 

veículos de comunicação sobre falta de atendimento 
médico no dia 11 de dezembro de 2019, no Pronto 
Atendimento Drº Artur Sampaio localizado em Vilas de 
Abrantes.

RESOLVE:

Art. 1.º Prorrogar prazo, por mais 30 (trinta) dias, para 
conclusão dos trabalhos da Portaria nº 0056/2019, de 16 
de dezembro de 2019, a contar do dia 19 de janeiro de 
2020, por 30 (trinta) dias, tendo-se em vista que 
encontram-se pendentes de cumprimento as diligências 
determinadas na Ata de Reunião.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

     

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO  DE CAMAÇARI, EM 18 DE JANEIRO DE 

2020.

 

ELIAS NATAN MORAES DIAS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N.º 04/ 2020

15 DE JANEIRO DE 2020

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 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 02584.22.09.461.2018, de 28 de 

novembro de 2018, 

RESOLVE:
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Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 

interessado MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA S/A, inscrito no CNPJ sob nº 

27.093.558/0004-68, com sede na Via Parafuso (BA-

535), km 14, Loteamento Polo Logístico,  Distrito Sede, 

Camaçari/BA, coordenadas UTM 574.404 E / 8.588.992 

S, inserido na poligonal da Zona de Expansão, Comércio 

e Serviços (ZECS 2) e da Zona de Expansão Controlada 

(ZEC 4), 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 o funcionamento da atividade 

de montagem e desmontagem de andaimes, com 

serviços de pintura e tratamento térmico, acústico ou de 

vibração, numa área total do terreno de 32.072,32 m². 

Esta Licença está sendo concedida, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 

condicionantes: I - no prazo de trinta (30) dias, firmar 

termo de compromisso com a CPA/SEDUR, para fins 

de medida compensatória quanto ao não 

atendimento do prazo da licença ambiental, 

conforme estabelece Decreto Estadual n° 

14.024/2012 e suas alterações; II - operar a unidade de 

acordo com o exigido nas normas legais, devendo a 

empresa atuar sempre de forma a minimizar os 

impactos 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; III - utilizar na área de 

pintura produtos (tintas) formulados com matérias-

primas naturais e tecnologia de baixo de compostos 

orgânicos voláteis que podem ajudar a evitar a 

poluição do ar, reduzindo possíveis complicações no 

meio ambiente e na saúde do usuário; IV - apresentar 

à SEDUR quando da renovação desta licença: a) 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), conforme os requisitos da Lei Estadual 

12932/2014 que dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos e segundo critérios de 

classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 

Educação Ambiental, conforme Lei Estadual n° 

12.056/2011, 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; c)  Plano de 

Emergência Ambiental (PEA), contemplando a 

identificação de cenários emergenciais (situação 

crítica, acontecimento perigoso ou incidente) 

capazes de desencadear processos emergenciais e a 

proposição de ações/procedimentos para 

contigenciar/mitigar os incidentes; V - elaborar e 

apresentar à SEDUR o Programa de Gerenciamento 

de Risco (PGR), conforme Resolução CEPRAM n° 

4578/2017, compreendendo a formulação e a 

implantação de medidas e procedimentos técnicos e 

administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e 

controlar os riscos; VI - manter em perfeito estado de 

conservação os dispositivos de sinalização 

horizontal e vertical das vias internas da empresa, 

áreas de armazenamento, produção, conforme 

padrão legalmente estabelecido, mantendo os 

dispositivos de sinalização em perfeito estado de 

conservação; VII - fomentar 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 licença a documentação 

comprobatória, acompanhada dos resultados 

obtidos;  VIII - 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;  IX - anexar nos 
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materiais e substâncias empregados, manipulados 

ou transportados no local de trabalho, quando 

perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com sua 

composição, recomendações de socorro imediato e 

o símbolo de perigo correspondente, e disponibilizar 

Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ) nos locais onde se manuseiam os 

produtos, mantendo a edição mais recente para 

conhecimento pelos funcionários; X - acondicionar 

os resíduos sólidos destinados à armazenagem 

provisória em área reservada, 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, 

destinando os resíduos Classe I para tratamento e 

disposição final em empresas licenciadas pelo órgão 

ambiental competente, efetuando junto ao INEMA a 

Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos 

(DTRP); XI - direcionar adequadamente os efluentes 

domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 

acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 

versão corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 

documentação comprobatória do serviço de 

limpeza; XII - 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;  XIII - 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; 

XIV - atender rigorosamente as condicionantes 

estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 

obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 

cumprimento das condicionantes, junto aos 

documentos comprobatórios; XV - 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; XVI -  

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; XVII - 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.4º. É considerada infração ambiental passível de 

multa e revogação 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 Renovação 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 MEIO AMBIENTE 

DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
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SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 06/ 2020

22  DE JANEIRO DE 2020

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 00326.22.09.828.2019, de 14 de 

fevereiro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º  – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 

interessado CRUZETAS E MADEIRAS VENTUROLI 

LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 32.620.536/0001-04, com 

sede na Estrada do Coco (BA-099), km 14,5, Vila de 

Abrantes, Distrito Abrantes, Camaçari/BA, coordenadas 

UTM 581.704 E / 8.582.648 S, inserido na poligonal da  

Zona de Expansão Controlada (ZEC 4), Macrozona AB-

ZU.5, 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 Controlada (ZOC V), 

conforme Resolução CEPRAM n° 2974 de 24 de maio de 

2002, para o funcionamento da atividade de serraria com 

tratamento químico de madeira proveniente de florestas 

plantadas, para fins comerciais, com capacidade 

3instalada de 9.800 m /ano. Esta Licença está sendo 

concedida, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 

unidade de acordo com o exigido nas normas legais, 

devendo a empresa atuar sempre de forma a 

minimizar os impactos 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, em 

antedimento ao disposto na Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, Lei n° 12.932/2014; II – apresentar: 

a) relatório de monitoramento da qualidade do solo e 

do lençol freático, quanto às substâncias cobre, 

cromo e arsênio, utilizadas no tratamento 

autoclavado de madeiras; b) relatório de execução do 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

numa área de 0,185 ha, correspondente a um trecho 

do Rio Pau Açu, à margem da área do 

empreendimento; III -  apresentar no prazo de trinta  

(30) dias, como condição necessária para o 

funcionamento da atividade: a) Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB), aprovando as 

instalações do projeto de segurança e combate a 

incêndio; IV - promover a sinalização horizontal e 

vertical das vias internas da empresa, áreas de 

armazenamento, produção, conforme padrão 

legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos 

de sinalização em perfeito estado de conservação; V 

- realizar periodicamente junto aos funcionários, 

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 licença a 

documentação comprobatória, acompanhada dos 

resultados obtidos; VI - apresentar à SEDUR quando 

da renovação desta licença: a) Relatório executivo do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), conforme os requisitos da Lei Estadual 

12932/2014 que dispõe sobre a Política Estadual de 
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Resíduos Sólidos e segundo critérios de 

classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 

Educação Ambiental, conforme Lei Estadual n° 

12.056/2011, 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; c) 

Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 

conforme os requisitos estabelecidos na Resolução 

CEPRAM n° 4.578/2017, que dispõe sobre o 

Gerenciamento de Riscos Acidentais para Substâncias 

Perigosas no Estado da Bahia; VII - cumprir os 

r e q u i s i t o s  e s t a b e l e c i d o s  n a s  n o r m a s  

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;  VIII - manter 

nos materiais e substâncias empregados, 

manipulados ou transportados no local de trabalho, 

quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com 

sua composição, recomendações de socorro 

imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 

disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 

manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 

recente para conhecimento pelos funcionários; IX - 

acondicionar os resíduos sólidos destinados à 

armazenagem provisória em área reservada, 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; X - 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; XI - 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; XII - 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; 

XIII - atender rigorosamente as condicionantes 

estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 

obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 

cumprimento das condicionantes, junto aos 

documentos comprobatórios; 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 
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órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 

SISMUMA. 

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 

multa e revogação 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.

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 22 DE JANEIRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

           

PORTARIA N° 09/2020

DE 21 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a aprovação de um  

desmembramento de 01 (uma) áreas 

designada pelo LOTE 10 situada na 

QUADRA HS do Loteamento Parque 

das Dunas,  com área de 2.125,00m², 

no Distrito de Abrantes, neste 

Município de Camaçari, nesta capital, 

a ser desmembrada em 02 (dois) 

lotes resultante denominado Lote 10-

A e 10-B com área de 1.062,50m² em 

cada lote, na forma que indica:

O SECRETÁRIO 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 

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 

nº 02512.22.09.005.2019.

RESOLVE: 

                                    

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 

designadas pelo LOTE 10 com área de 2.125,00m²,  

situados na Quadra HS  do Loteamento Parque das 

Dunas, Distrito de Abrantes, neste Município de 

Camaçari, resultando em duas áreas com  1.062,50m² 

cada.

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas 

são de propriedade de JOSE RAMIRO MAIA 

NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob nº: 002.255.125-

56, portador da Carteira Nacional de Habilitação 

n°02137889845 DETRAN/BA, casado sob regime parcial 

e comunhão de bens com ANA AMÉLIA MEIRA DA 

SILVA NASCIMENTO,  portadora de cédula de 

identidade n°13.162.420-21 SSP/BA e sob o  CPF/MF 

n°027.730.255-20, residentes e domiciliados, na Rua 

Direta de Jauá, 10, Lote HS-10, Jauá, em Camaçari, 

Bahia, e CLARIANA MAIA NASCIMENTO CAJAÍBA 

portadora de cédula de identidade n° 09.749.679-04 

SSP/BA, e  do CPF/MF sob nº 014.114.425-47, casada 

sob regime parcial e comunhão de bens com DANILO 

BASTOS CAJAÍBA,  portador da Carteira Nacional de 

Habilitação n° 03859185943 DETRAN/BA e do CPF/MF 

n° 033.356.575-43, residentes e domiciliados na Avenida 

Orlando Gomes, 249, Condomínio Residencial Parque 

Costa Verde Piatã, em Salvador, Bahia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

LOTE ORIGINAL N° 10 QUADRA HS

LIMITES e CONFRONTANTES: Lote urbano, inscrito 

no Censo Imobiliário Municipal sob o N° 39.547-1 e 

matrícula de nº 14.807  , conforme o registro no Cartório 

do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de 

Camaçari, medindo 25,00m de frente, limitando-se com a 

RUA AMÉLIA RODRIGUES ( ANTIGA RUA G); 25,00m 

de fundo, limitando-se com o LOTE n° 09; 85,00m do 

lado direito, limitando-se com o LOTE n° HS 11; e 85,00m 

do lado esquerdo, limitando-se com o LOTEAMENTO 

PARQUE DAS DUNAS, NA RUA PITUAÇU. . Totaliza-se 

uma área de 2.125,00m².

Ar t .  3 °  -  As  á reas  resu l t an tes  do  

desmembramento f icarão assim descri tas e 

caracterizados:

LOTE Nº 10-A

LIMITES e CONFRONTANTES: Mede 12,50m de frente 

para a RUA AMÉLIA RODRIGUES (ANTIGA RUA G), 

com igual medida nos fundos confrontando com o LOTE 

n° 09; mede 85,00m em ambos os lados, confrontando 
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do lado direito com o LOTE n°  10-B e do lado esquerdo 

com o limite do LOTEAMENTO PARQUE DAS DUNAS, 

NA RUA PITUAÇU perfazendo área total de terreno de 

1.062,50m².

LOTES Nº 10-B

LIMITES e CONFRONTANTES: Mede 12,50m de frente 

para a RUA AMÉLIA RODRIGUES ( ANTIGA RUA G), 

com igual medida nos fundos confrontando com o LOTE 

n° 09; mede 85,00m em ambos os lados, confrontando 

do lado direito com o LOTE 11 e do lado esquerdo com o 

LOTE 10-A, perfazendo área total de terreno de 

1.062,50m².

  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 O  S E C R E T Á R I O  D E  

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE  21  DE JANEIRO 

DE 2020.

SUELEN TRAVASSOS

DIRETORIA DE URBANISMO- SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PREGÃO N.º 0005/2020  (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE PRORROGAÇÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público para 
conhecimento dos interessados, que em virtude de 
alterações no Termo de Referência, a sessão para 
acolhimento, abertura das propostas de preços e disputa 
referente PREGÃO N.º 0005/2020  (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde, fica 
PRORROGADO o Acolhimento: 07/02/2020 a partir das 

09h00min; Abertura: 10/02/2020, às 09h00min; Disputa: 
10/02/2020, às 14h30min. (Horário Brasília). Edital 
reformulado/Informações:  www.licitacoes-e.com.br
(Licitação n.º: 801176). Tel.: (71) 3621-6880/6776 – 
Monique de Jesus Fonseca.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 018/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL – 

AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 

para aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, própria 

para consumo humano, sem gás, acondicionada em 

copo com capacidade de 200 ml, bem como, em garrafão 

retornável de 20 (vinte) litros, incluindo entrega, para 

atender as necessidades de diversas Secretarias do 

município de Camaçari-BA. Abertura: 10/02/2020 às 

0 9 h 0 0 m i n  –  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 

Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 004/2019

O  do Município de Camaçari, no uso Secretario de Saúde

de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº 

004/2019, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica 

para a prestação de serviços de saúde no Município de 

Camaçari, com base nas necessidades complementares 

da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 

Unif icada de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 

MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 

Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 

2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 

acordo com as condições estabelecidas no anexo I, à 

requerente CARLA CAVALCANTE SANTOS, com valor 

global de R$119.600,40 (Cento e dezenove mil 

seiscentos reais e quarenta centavos). Data da 

Homologação: 23 de janeiro de 2020 – ELIAS NATAN 

MORAES DIAS – .SECRETARIO DE SAÚDE

CONTRATO

CONTRATO N.º 0184/2020. CONTRATADA: CARLA 

CAVALCANTE SANTOS. Credenciamento de nº 

004/2019, COMPEL, OBJETO: prestação de serviços de 

saúde no Município de Camaçari, com base nas 

necessidades complementares da rede pública e nos 

preços fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos, 
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Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais 

do SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme 

resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 

de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, de 

acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos, de acordo com as condições estabelecidas no 

anexo I, valor global R$119.600,40 (Cento e dezenove 

mil seiscentos reais e quarenta centavos). Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade: 4023; Elemento de 

Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0114000; 6102000. 

DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2020 – ELIAS 

NATAN MORAES DIAS – .SECRETARIO DE SAÚDE

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

CAMAÇARI COMERCIAL DE GÁS LTDA.

Processo nº 00078.11.07.689.2020

Notificamos a empresa CAMAÇARI COMERCIAL 

DE GÁS LTDA  a comparecer junto à Comissão ,

Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 

Fornecedores - COPEC, no prazo máximo de 05 

(dias) úteis a partir da presente data, para fazer 

v istas ao Processo de Penal ização nº  

00078.11.07.689.2020 e, posteriormente, 

apresentar defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de vistas ao 

processo. 

Camaçari, 28 de Janeiro de  2020. 

Leandro de Oliveira Mendonça

   Presidente da COPEC.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

vinte, às 12h00min, na sala de reuniões do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se 

ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 

sob a presidência do primeiro, DIEGO RODRIGUES DE 

MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, ERNÂNI 

BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE 

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, estando 

presentes os seguintes servidores convidados: DIEGO 

SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, 

e ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete. A teor do 

art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do 

quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 

pauta: a) aprovação do calendário de reuniões 

ordinárias do ano de 2020; b) monitoramento da 

carteira de investimentos do ISSM; c) definição do 

resgate para o pagamento da folha do mês de 

janeiro/2020; d) alocação de novos recursos; e e) o 

que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 

membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 

JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 

concedeu a palavra ao presidente do Comitê, DIEGO 

RODRIGUES DE MAGALHÃES, para apresentação do 

calendário de reuniões. Com a palavra, o presidente 

apresentou o calendário de reuniões ordinárias para o 

exercício financeiro de 2020, o qual fora previamente 

disponibilizado aos presentes e, em seguida, aprovado 

sem objeções pelos membros do Comitê de 

Investimentos, conforme documento que ora passa a 

integrar a presente ata. Dando seguimento à reunião, o 

gestor de recursos passou para o segundo item da pauta, 

b) monitoramento da carteira de investimentos do 

ISSM, apresentando o relatório da SMI Prime 

Consultoria, o qual todos os presentes já haviam tomado 

conhecimento, em que se verifica que o ISSM alcançou 

resultado satisfatório no mês de dezembro/2019, no 

percentual de 2,39%, correspondente a 145% da meta 

atuarial para o referido período, que foi 1,64%. 

Aproveitou ainda para apresentar o resultado da carteira 

de investimentos do ISSM no ano de 2019, na ordem de 

13,85%, correspondente a 131% da meta atuarial, que foi 

de 10,56%. Assim sendo, avaliaram os membros do 

Comitê de Investimentos e demais convidados que esse 

resultado positivo se deu em decorrência da soma de 

esforços do Comitê e da gestão do ISSM, que, dentre 

outras medidas, diversificaram a carteira de 

investimentos com aplicação de recursos em novos 

bancos responsáveis pela gestão e administração de 

fundos de investimentos rentáveis. Ponderaram também 

que a inovação do Comitê de Investimentos na aplicação 

em recursos de renda variável teve papel fundamental 

para os bons resultados alcançados no ano de 2019 e 

que as constantes reuniões extraordinárias para o 

monitoramento da carteira e realocação recursos, bem 

como a capacitação de todos os servidores envolvidos no 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020 - Ano XVII
Nº 1341 - Pagina. 10 de 12



processo de tomada de decisões foram elementos 

primordiais à obtenção dos referidos resultados. Diante 

de tais considerações, e frente a recuperação da 

rentabilidade do benchmark IMA-B e do Fundo Safra FIC 

FIA Selection que foram apontados na reunião anterior 

do Comitê como motivo de preocupação, entenderam os 

membros do Comitê de Investimentos de manter a 

posição da carteira até ulterior decisão. Em seguida, 

passando para o terceiro item da pauta, c) definição do 

resgate para o pagamento da folha do mês de 

janeiro/2020, o gestor de recursos concedeu a palavra 

ao economista DIEGO SILVA DE SOUZA, o qual, na 

oportunidade, ressaltou que o Relatório Focus do Banco 

Central do Brasil (BACEN) apontou em suas 

expectativas de mercado que os indicadores 

permanecem estáveis nos próximos três anos e que, 

além disso, a meta da taxa Selic para ano de 2020 

permanece em 4,5%, sendo que nos próximos meses o 

corte de 0,25% permanece mantido. Dessa forma, com 

esses números apresentados, os indicadores de renda 

fixa podem realizar uma melhora em suas rentabilidades, 

conforme relatório anexo. Após análise da carteira e 

visando os níveis de risco e retorno, os membros do 

Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, 

utilizar dos recursos do benchmark IRF-M 1 e do Fundo 

Bradesco FI Maxi Poder Público para o pagamento da 

folha do mês de janeiro de 2020. Ato contínuo, passado 

para o quarto item da pauta, d) alocação de novos 

recursos, os membros do Comitê de Investimentos 

decidiram, por unanimidade, que os novos recursos 

serão alocados nos fundos de benchmark IRF-M 1, com 

exceção do valor de R$ 3 milhões que será aportado em 

fundos de ações, os quais serão sugeridos/apresentados 

pelos membros do Comitê e pela área técnica do ISSM 

na próxima reunião, ficando, desde já, designada para o 

dia 04/02/2020. Ao término da reunião, considerando o 

último item da pauta, e) o que ocorrer, fora concedida a 

palavra a chefe de gabinete, Acácia Chaves Reis, a qual 

informou que solicitou às instituições financeiras, nas 

quais o ISSM possui aplicação de recursos, visita técnica 

da ASSET com o intuito de apresentar a nova 

composição do Comitê de Investimentos, a Política de 

Investimentos de 2020, bem como ouvir dos 

representantes da ASSET as expectativas e estratégias 

para o cenário econômico do corrente ano. E nada mais 

havendo passível de registro, o gestor de recursos, 

PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 

presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA 

SILVA, na qualidade de secretário designado pela 

Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a 

presente ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães

Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva

Secretário

Diego Silva de Souza

Analista em Seguro Social – Economia

 Convidado

Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidado

DESPACHO Nº 01/2020

Considerando a inexistência dos requisitos legais previstos na 

Lei Municipal 997/2009, INDEFIRO o pedido de habilitação de 

Pensão Por Morte, formulada pela requerente ELVIRA DE 
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JESUS BATISTA, através do processo Administrativo nº 

00341.07.10.372.2019.  Camaçari, 27 de Janeiro de 2020

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 

Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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