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PORTARIA Nº 12/2020                                  
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo nº 00648.21. 01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss í ve i s  i r r egu la r i dades  
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00648.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00648.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os servidores Sara de Andrade Santos – 
Matrícula – 60559, Marineide Alves da Silva –Matrícula – 
63027, Janete da Silva Freitas - Matrícula – 60749, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao Processo 
nº 00648.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos. 

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 13/2020
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
FEVEREIRO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA               
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 200/2020
 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo 
nº 003/2017 e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3872/2018, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) IDALICE PESSOA DOS 

SANTOS, matricula 9534, ocupante do cargo de 

efetivo/estatutário de Agente Comunitario de Saúde, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 06/09/2014 a 05/09/2019, a 

partir de 09 de Março de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE FEVEREIRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 27/02/2020, às 10hs, este 
colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheiro Relator: Alex Vieira Alves 
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Camaçari, 19 de Fevereiro de 2020

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA N.º 15/ 2020
12 DE FEVEREIRO 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 
01579.22.09.828.2018, de 03 de agosto de 2018,

RESOLVE:

- 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) obedecer as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.784:1997 e que define critérios para 
detecção de vazamento em postos de serviço; b) garantir 
a qualidade do combustível comercializado e adquirir 
combustíveis automotivos de distribuidoras autorizadas, 
manter no posto o livro de movimentação de 
combustíveis para fins de fiscalização; c) na falta de 
estanqueidade das bombas de abastecimento, é 
obrigatória a utilização de câmara de contenção 
impermeável que impede o contato direto do produto 
vazado com o solo; d) para sistema de abastecimento 
seguir as recomendações contidas na ABNT NBR 

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à 
empresa POSTO KALILANDIA LTDA (POSTO BUSCA 
VIDA), inscrita no CNPJ sob nº 15.151.046/0007-74, com 
sede na Estrada do Coco, BA-099, s/n, Km 09, Catú de 
Abrantes, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM (SAD 
69) 577.544 W; 8.578.606 S, inserida na poligonal da 
Zona de Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 1, 
Macrozona AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, para continuar  funcionando com a 
atividade de Comércio Varejista de Combustíveis e 
Lubrificantes de veículos automotores, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos no volume 
de 60,00 m³, 

numa área total de 
1.408,00 m². Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I 

sendo classificado como Classe 2, Pequeno 
Porte e Médio Potencial Poluidor, 
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13.786:2005 que define critérios para operação; e) os 
níveis de ruído emitidos pelo empreendimento deverão 
atender à NBR 10151:2000 da ABNT versão corrigida de 
2003, conforme Resolução CONAMA no 01/1990; 

 
apresentar quando na renovação desta licença: a) 

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
conforme Norma Regulamentadora NR 9, visando 
levantar os riscos (físicos, químicos e biológicos) 
existentes no ambiente de trabalho e definir medidas de 
prevenção; b) 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; comprovante de registro no Cadastro 
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD) do 
INEMA/BA e comprovantes de pagamento da Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do 
IBAMA/MMA;  

III 
- apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados das análises químicas do solo e da água 
subterrânea, com análises de BTEX (B

, TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, quando couber, análises de PAH (H

 b) os resultados das análises 
químicas dos efluentes destinados às caixas separadora 
água/óleo em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e 
sólidos em suspensão; IV - atender o 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: a) 
promover, previamente a reciclagem ou descarte das 
latas metálicas ou embalagens plásticas de lubrificantes 
e aditivos, o completo escoamento e sua inutilização, 
através de perfuramento e amassamento; b) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
em tambores ou bombonas, armazenados em área 
coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; V - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VI - em caso de acidentes ambientais 
decorrentes das atividades, deverá ser apresentado à 
SEDUR um Plano de Remediação para as áreas 
contaminadas, contemplando objetivos, metodologias a 
serem aplicadas, resultados esperados e cronogramas 
de implementação das ações; VII - manter e sempre 

f) fica 
proibida a emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança; 
II - 

c) 

d) outorga de direito de usos de recursos 
hídricos emitida pelo INEMA para o caso específico de 
autorização para captação de água do poço artesiano; 

enzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos)

idrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos);

atualizar: a) os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos quanto a inspeção da integridade física e 
estanqueidade dos tanques e linhas, e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergência; 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; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VIII - direcionar adequadamente: a) 

b) em caso de 
alteração da  vazão não outorgável, deverá solicitar 
outorga de direito de uso dos recursos hídricos junto ao 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA); 

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; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados 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; X - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - é considerada infração ambiental passível de multa o 
não atendimento de condicionantes e o descumprimento 
dos seus prazos, conforme Decreto Estadual n° 14.024 
de 2012 e suas alterações, podendo ser o ato autorizativo 
suspenso ou cancelado, a qualquer tempo, se 
observada, dentre outras, violação de condicionantes ou 
normas legais; XII - 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;
XIII - 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; XIV - 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 

os efluentes 
sanitários do estabelecimento para a fossa séptica com 
sumidouro, devendo ser segregados dos demais 
efluentes, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229:1993  versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza;

c) 
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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 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 19/2020
11 DE FEVEREIRO  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 
01779.22.09.461.2019, de 12 de agosto de 2019,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
RECICLO MEIO AMBIENTE,  inscrita no CNPJ sob nº 
33.760.202/0001-90,  Avenida Jorge Amado, Nº 30, 
Galpão 15 e 16, Parque das Palmeiras, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 577.161 E; 8596872, Para o 
funcionamento de atividade de reciclagem de vidros, 
comércio atacadista e varejista de resíduos e sucatas 
não metálicos, exceto de papel e papelão, fabricação de 
artigos de vidro e transporte rodoviário de cargas, exceto 
produtos perigosos e mudança, intermunicipal, 
interestadual e internacional, situado na Zona de 
Transformação Comercio e Serviço - ZETCS, da 
Macrozona Urbana CA-ZU.1, Distrito Sede, Conforme 
Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Operar a unidade de reciclagem de 

acordo com o projeto apresentado a este órgão, devendo 
a empresa atuar sempre de forma preventiva em relação 
aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente; II - 
Implantar o Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários da empresa, com detalhamento das 
atividades, cronograma de execução e indicadores de 
resultados, contemplando: a) regras básicas de 
segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de 
EPI, como medida de proteção à saúde; c) minimização 
de resíduos considerando reuso e reciclagem; d) 
treinamento para situação de emergência; III - Direcionar 
os efluentes domésticos para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR – 7.229 
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV - Adotar normas 
de segurança, higiene e saúde ocupacional; V - Implantar 
e manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI - Implantar Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme plano apresentado. Contemplar todos os 
resíduos (equipamentos eletrônicos defeituosos, 
estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, 
resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), informando a quantidade a classe, o local de 
geração, o acondicionamento/ armazenamento e a 
destinação final; VII - Armazenar adequadamente os 
materiais oriundos da reciclagem em área reservada 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174; VIII - Manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre que preciso a redução do grau dos 
riscos ambientais; IX - Fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários EPI (equipamentos de proteção individual) 
adequado e compatível com o exercício de suas funções 
e fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na 
NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego; X – Adotar as 
premissas do Plano de Riscos e Prevenção de Acidentes, 
apresentado ao SEDUR; XI - Manter e divulgar o Plano 
de Emergência da unidade de processo de derretimento 
do vidro entre todos os funcionários da área operacional, 
realizando treinamento por meio de simulados anuais; XII 
- Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, o Atestado 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; XIII –  
Implantar e manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-
23 do Ministério do Trabalho e Emprego; XIV - Armazenar 
adequadamente os materiais oriundos da reciclagem em 
área reservada dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11174,  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 
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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 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 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONDOMINIO 
URBANÍSTICO, DENOMINADO CONDOMINIO 
GOLDEN PARK, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Rerratificação referente a aprovação do 
Empreendimento do tipo Condomínio Urbanístico, 
denominado Golden Park, que entre si fazem, de um 
lado, oMUNICIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco 
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, 
inscrito de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
da Gestão o Sr. GENIVAL SEIXAS GRAÇA,autorizado 
pelo inciso I, art. 100., da lei Orgânica Municipal 
Revisada, doravante de nominado MUNICIPIO e, do 
outro lado, CONDOMÍNIO GOLDEN PARK, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.: 
11.773.987/0001-01, sediado em Camaçari no Estado da 
Bahia, Estrada do Coco, Km 8,5 - Via Baleia Azul - Gleba 

8-A, CEP.: 42.840-000, neste ato representado por seu 
síndico NILTON NUNES CARDOSO JUNIOR,  brasileiro, 
casado, empresário, portador da cédula de identidade 
número 093.6241314 SSP/BA e inscrito no CPF do MF 
sob numero 020.577.385-07, residente e domiciliado a 
Rua Itagi, nº 25/26, Edifício Mediterrâneo, Lauro de 
F r e i t a s  –  B a h i a ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
PROPRIETARIO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Rerratificação do Termo de 
Acordo e Compromisso, modifica a CLÁUSULA QUARTA 
do Termo de Acordo e Compromisso que estabeleceu as 
normas para implantação do Projeto Urbanístico do 
Condomínio Urbanístico denominado Condomínio 
Golden Park, tendo em vista o constante processo 
administrativo n°. 06008/08 de 17/03/2008.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO DOS ITEM 
INDICADOS NO OBJETO.

A Cláusula Quarta do TAC indicado na CLÁUSULA 
PRIMEIRA deste instrumento, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

"CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se á distância dos limites dos lotes 
para as edificações.

a) Frente – 6,00m (seis metros) em relação ao 

alinhamento das unidades com a via interna de acesso;

b) Fundo – o afastamento mínimo será de 7,50m (sete 

metros e cinquenta centímetros), sendo esta faixa 

denominada cinturão verde, não podendo ser ocupada 

ou edificada;

c) Laterais -  nas partes laterais, em relação as unidades 

de Terreno vizinhas, o recuo mínimo será de 2,00m 

(doismetros); quando em relação a área verde, o recuo 

lateral mínimo será de 4,00m (quatro metros); quando em 

relação às laterais limítrofes do Condomínio não sendo 

permitido o alinhamento da construção com as divisas do 

terreno; o recuo de fundo das frações ideais e o recuo 

lateral de esquina (no final do condomínio) deverão ser 

mantidos com o mínimo de 3,00 m (três metros);

d) II – Gabarito: 02 (dois) pavimentos, térreo mais um 

pavimento, com altura máxima limitada á copa média das 

espécies vegetais de porte arbóreo, considerando-se 

para isso o limite de 8,00m (oito metros);
III – Taxa de ocupação máxima (l.O.): 30% (trinta por 
cento), a ser aplicado sobre a área total da unidade 
territorial, para calculo da área máxima a ser ocupada 
pelas construções da referida unidade;
IV – Índice de utilização máximo (l.U.): 0,50 (zero vírgula 
cinquenta), a ser aplicado sobre a área total da unidade;
V – Índice de permeabilidade mínimo (I.P.): 0,70 (zero 
virgula setenta), a ser  aplicado sobre a área total da 
unidade;
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VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se 
ás seguintes determinações:

a)  A área total construída de edícula não poderá 

ultrapassar 40,00m² (quarenta metros quadrados);

b) A edícula não poderá apresentar dimensões totais, em 

qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) 

da correspondente medida lateral ou de fundo da 

unidade territorial;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CLÁUSULAS NÃO 
MODIFICADAS.

A Cláusula do Termo de Acordo e Compromisso que 
estabeleceu as normas para implantação do Projeto 
Urbanístico do CONDOMÍNIO GOLDEN PARK, no 
processo administrativo n°. 06008/08 de 17/03/2008, que 
não foram modificadas no presente Termo de 
Rerratificação, mantêm sua redação original e vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
PROPRIETÁRIA, sem prejuízo de outras cominações, às 
multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos direitos.

Camaçari, 04 de fevereiro de 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA

MUNICÍPIO

CONDOMÍNIO GOLDEN PARK

PROPRIETÁRIO

Testemunhas:

1. 

____________________________________________

CPF.:

2.___________________________________________

CPF.:

PORTARIA Nº 05/2020 
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Dá nova redação ao caput do Artigo 4º da 
Portaria nº 46/2019, que estabelece 
critérios para utilização dos espaços 
pertencentes à Cidade do saber.  

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei  e ainda:

CONSIDERANDO a necessidade de se ajustar a 
regulamentação da utilização dos espaços da Cidade do 
Saber, visando um melhor desenvolvimento das rotinas, 
o bom uso dos equipamentos e espaços e a segurança 
dos seus usuários;

                    
RESOLVE 

Art. 1º - Alterar o caput art. 4º, da Portaria retro 
mencionada, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:   

Art. 4º - As solicitações serão avaliadas pela CEASC, 
designada pelo Decreto Municipal nº 7049/2019, e 
pela Comissão de Implementação, Fiscalização e 
Controle das Normas e Procedimentos da Cidade do 
Saber, instituída pela Portaria 001/2020, sendo a 
resposta enviada ao endereço eletrônico informado 
num prazo máximo de 7 (sete) dias.
 
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 
Cultura 

Márcia Normando Tude
Secretária Municipal de Cultura       

PORTARIA Nº 06 /2020
DE  19 DE FEVEREIRO DE 2020

Divulga a relação dos Grupos e Associações 
de Capoeira aprovados para receber o Kit 
Capoeira - 2ª Edição dentro do Projeto 
Valorizando as Raízes, instituído pela 
Secretaria de Cultura do Municípío de 
Camaçari.
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A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

                                      RESOLVE

Art. 1º - Divulgar, confome anexo único, a relação dos 
Grupos e Associações de Capoeira aprovados para 
receber o Kit Capoeira - 2ª Edição, dentro do  Projeto 
Valorizando as Raízes, que tem como um de seus 
objetivos fomentar a Cultura em Camaçari, valorizando 
as expressões artísticas culturais e em particular dos 
grupos de capoeira locais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Camaçari, 19 de fevereiro de 2020

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

ANEXO ÚNICO

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS 
PROJETO VALORIZANDO AS RAÍZES (KIT 

CAPOEIRA- 2ª EDIÇÃO)

PORTARIA Nº 07/2020                
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

Suspende as atividades no Complexo 
Cidade do saber no período de 22 a 26 de 
fevereiro de 2029.  

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei  e ainda

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de 
Implementação, Fiscalização  e Controle das Normas e 
Procedimentos da Cidade do Saber, instituída através da 
portaria nº 001/2020;

CONSIDERANDO a redução do quadro de servidores 
por conta do recesso de Carnaval e levando-se em conta 
a proteção e segurança do patrimônio público e dos 
frequentadores do equipamento 
                    

RESOLVE 

Art. 1º -  Suspender as atividades da Cidade do Saber no 
período de 22 a 26 de fevereiro do ano em curso, 
excetuando-se os eventos já programados para o Teatro 
da Cidade do Saber, por possuir normativa própria, e as 
atividades concernentes ao projeto Costa Verão 2020. 
 
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de 
Cultura

 
Márcia Normando Tude

Secretária Municipal de Cultura

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n°. 
155/2019.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: AVANSYS TECNOLOGIA 
LTDA.  DO OBJETO; Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Segunda do instrumento 
original; DO PRAZO:  O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 18 de Fevereiro de 2020, passará a 
viger até 18de fevereiro de 2021;  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, fixado no 
valor global de R$2.212.703,34(dois milhões, duzentos e 
doze mil, setecentos e três reais e trinta e quatro 
centavos), sendo que o valor a ser executado, no período 
previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual no valor 
de R$1.368,900 (um milhão, trezentos e sessenta e oito 
mil e novecentos reais), referente ao item 4 (Serviço de 

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO
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Implantação e Operação, em forma de UST).  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 17 de Fevereiro de 2020.  
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENESES. MUNICÍPIO.  
AVANSYS TECNOLOGIA LTDA. CONTRATADA.

PORTARIA Nº 11/2020
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições legais, 
embasado no Processo de pensão por morte nº 
00002.07.10.372.2020, com fundamento no art. 40, § 2º c/c § 7º 
e 8º da Constituição Federal de 1988 e art.13, inciso III, art. 21, 
Inciso I da Lei Municipal nº 997/2009 e suas alterações.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de pensão por morte a 
ARIEL GALVÃO LIMA, (filho menor), instituído pelo ex-
segurado, (aposentado) JOSÉ ROGÉRIO LIMA DE SOUZA, 
matrícula 16155, falecido em 21/12/2019, representado pela 
genitora VERONICA GALVÃO DA MATA no valor R$ 1.629,55 
(hum mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 
de contribuição do mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 
3.259,09 (três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e nove 
centavos), rateado em duas cotas iguais com a dependente, 
EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS, habilitada nos autos do 
processo nº 04.07.10.372/2020.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á na 
forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009, possuindo paridade 
com o servidor ativo.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data da publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2019, data do 
óbito.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, EM 20 
DE FEVEREIRO DE 2020

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA                               
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 12/2020                                  
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições legais, 
embasado no Processo de pensão por morte nº 
00004.07.10.372.2020, com fundamento no art. 40, § 2º c/c § 7º 
e 8º da Constituição Federal de 1988 e art.13, inciso II, art. 21, 
Inciso I e art. 14, §6°, alínea “c”, item “6” da Lei Municipal nº 
997/2009.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte a 
EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS, (companheira), instituído 
pelo ex-segurado, (aposentado) JOSÉ ROGÉRIO LIMA DE 
SOUZA, matrícula 16155, falecido em 21/12/2019, no valor R$ 
1.629,55 (hum mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e 
cinco centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
salário de contribuição do mês de dezembro de 2019, no valor 
de R$ 3.259,09 (três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e 
nove centavos), rateado em duas cotas iguais com o 
dependente, ARIEL GALVÃO LIMA, representado pela 
genitora VERONICA GALVÃO DA MATA, habilitado nos autos 
do processo nº 02.07.10.372/2020.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á na 
forma do artigo 51 da Lei Municipal 997/2009, possuindo 
paridade com o servidor ativo.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data da publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2019, data do 
óbito.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, EM 20 
DE FEVEREIRO DE 2020

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA                               
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 001/2020 
(PRESENCIAL) – LIMPEC – LIMPEZA PUBLICA DE 
CAMAÇARI. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeições (Café, 
Almoço, Lanche e Buffet) para atender a toda demanda 
da LIMPEC. Abertura: 09/03/2020 às 09h00min – 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3622-8458/3621-6880. Wadna Cheile Melo 
Aragão – Pregoeira da CPL.
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