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cumprimento das medidas sanitárias de uso obrigatório de 
máscaras faciais, distanciamento social e de higienização do 
ambiente e equipamentos, nos seus diversos órgãos, de modo 
a garantir a segurança dos servidores, população e da 
capacidade do município na prestação dos serviços públicos, 
notadamente na área da saúde.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 7365, de 1º de 
julho de 2020, especificamente para prorrogar a sua vigência 
para até o dia 21 de janeiro de 2021, passando a conter a 
seguinte redação:

Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de emergência 
no âmbito do Município de Camaçari, com nova prorrogação, 
até o dia 21 de janeiro de 2021, do prazo de aplicação das 
medidas preventivas imprescindíveis ao combate do COVID-19 
disciplinadas no Decreto nº 7363, de 20 de junho de 2020, 
conforme disciplina constante dos artigos subsequentes.

Art. 2º Fica mantida a Fase III do Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, o qual passa a 
viger nos termos do Anexo I deste Decreto, com as alterações 
nele instituídas.
§ 1º Enquanto estiver vigente o Toque de Recolher, os horários 
disciplinados no Plano Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, Fases I, II e III, para o funcionamento 
das atividades não essenciais, deverá se adequar à restrição 
imposta pelo Toque de Recolher.
§ 2º Fica vedada, durante as fases I, II e III de reabertura 
disciplinada no Plano Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, a realização de campanhas 
promocionais com descontos chamativos que importem em 
risco de aglomeração de pessoas, sujeitando aquele que 
descumprir tal vedação às sanções legais, inclusive a imediata 
interdição do estabelecimento.
§ 3º Os estabelecimentos contemplados pelas fases I, II e III de 
reabertura ficam responsáveis pela adoção das medidas 
adequadas e necessárias à organização das filas em suas 
áreas externas, de forma a cumprir todos os requisitos do 
protocolo, sob pena de incidir em descumprimento do Decreto, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis.     

Art. 3º Ficam afastadas, naquilo que conflitem com as 
disposições constantes do Plano Estratégico de Reabertura 
Parcial das Atividades Econômicas, as limitações impostas pelo 
Decreto nº 7365/2020, especif icamente para os 
estabelecimentos contemplados em cada fase do referido 
plano, com a ressalva estabelecida no §1º do artigo anterior, no 
que se refere ao Toque de Recolher. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI,EM 
21 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7440/2020
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a nona alteração no Decreto 
Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020, 
especificamente para prorrogar, até o dia 21 de 
janeiro de 2021, a vigência das medidas de 
prevenção ao COVID-19 nele disciplinadas, com 
a instituição do Plano Estratégico de Reabertura 
Parcial das Atividades Econômicas e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica 
do Município e:
Considerando o trabalho conjunto e o compromisso firmado 
entre os Municípios da Região Metropolitana de Salvador 
(RMS) e o Governo do Estado da Bahia;
Considerando, ainda, que a totalidade das medidas instituídas 
pelos referidos decretos estaduais e adotadas pelos Municípios 
da Região Metropolitana de Salvador (RMS) já são objeto de 
regulamentação e disciplina específica pelo Decreto Municipal 
nº 7365, de 1º de julho de 2020, tais como a instituição do toque 
de recolher e a restrição do funcionamento de atividades 
comerciais àquelas definidas como essenciais;  
Considerando os entendimentos mantidos com o Governo do 
Estado da Bahia e Municípios da Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), no sentido de elaborar protocolos específicos 
de forma conjunta para garantir a retomada das atividades 
econômicas e sociais, a fim de assegurar que a reabertura 
gradual e segura seja feita de forma ordenada, com regras 
voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo COVID-
19;
Considerando que as ações adotadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAU, até este momento, com base em 
indicadores técnicos dos últimos 14 (quatorze) dias, como: 
média móvel dos casos novos, média móvel dos óbitos por 
Covid-19, taxa de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI, 
taxa de transmissão (Rt), conseguiram conter a elevação dos 
casos de COVID-19 na cidade de Camaçari, achatando a curva 
de contaminação e garantindo, com isso, a tomada de 
providências necessárias para lidar com a pandemia;
Considerando que os indicadores técnicos acima citados, com 
tendência positiva na capital do Estado e Região Metropolitana 
de Salvador, permitiram o estabelecimento de um cronograma 
de volta gradual às atividades econômicas em Camaçari, 
previsto no Decreto nº 7365, de 1º de julho de 2020, que 
"DISPÕE sobre medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus", respeitadas as medidas sanitárias e condições, 
tais como, o distanciamento social, adesão aos procedimentos 
de higiene pessoal, limpeza e sanitização de equipamentos e 
ambientes, comunicação, monitoramento e controle;
Considerando, por fim, que a administração pública municipal 
disponibiliza os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
necessários para o trabalho dos servidores, assim como o 

DECRETO
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PORTARIA Nº 00110/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

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, Lei Municipal nº 
873 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 
e magistério 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  

02525.11.02.904.2020,

                                  RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ANAILDES PIEDADE DE 

SOUZA, matricula nº 830064, ocupante do cargo de 

p rov imento  e fe t i vo /es ta tu tá r io  de  AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a0 4 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00112/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

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, Lei Municipal nº 
873 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 
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e magistério 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  

02544.11.02.904.2020,

                             RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CRISPINIANA CARDOSO 

GOMES BACELAR, matricula nº 830149, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a0 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00115/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

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, Lei Municipal nº 
873 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 
e magistério 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  

02519.11.02.904.2020,

                                RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DANIEL GRAMOSA DA 

CONCEIÇÃO DE SANTANA, matricula nº 60904, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, 

com data retroativa a0 3 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00116/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

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, Lei Municipal nº 
873 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 
e magistério 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  

02523.11.02.904.2020,

                              RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) PEDRO HENRIQUE 

AMAMBAHY SOUZA, matricula nº 829465, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSITENTE 

ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

03 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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PORTARIA Nº 82/2020
DE 18 DE DEZEMBRO 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 
supracitadas, aos servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

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 
DEZEMBRO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº. 072/2020
DE 16 DE DEZEMBRO 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, 

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Alberto Oliveira Gasparini, 
matrícula 831082, como Administrador Geral do Prédio 
Público que sedia as Diretorias de Vigilância em Saúde, 
de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do SUS, de 
Média e Alta Complexidade e a Ouvidoria SUS da 
Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua 08 de 
dezembro s/n –Centro.

Art. 2º Incumbe ao ADMINISTRADOR:

I - Regular o uso das coisas comuns e a prestação dos 
serviços de interesse comum;
II – Responsabilizar-se pelos encaminhamentos 
necessários relacionados à manutenção corretiva e 
preventiva da estrutura predial e equipamentos;
III – Consolidar e realizar as solicitações de materiais de 
insumos a serem utilizados pelos integrantes do prédio;
IV – Articular com os prestadores de serviço de telefonia, 
internet, energia elétrica e abastecimento de água e 
esgoto para o funcionamento correto destes serviços;
V – Garantir, em articulação com a coordenadoria de 
vigilância patrimonial, a escala completa de vigilantes, de 
acordo com as necessidades do serviço;
VI – Atestar serviços realizados nas instalações da 
estrutura predial;
VII – Zelar pelos existentes e providenciar substituição, 
quando necessário, dos bens patrimoniais móveis 
presentes no inventário de cada setor; e
VIII  – Realizar as comunicações necessárias entre 
os integrantes do prédio.
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Art. 3º Incumbe às Diretorias e setores sediados na 
estrutura física administrada:

I –Informar todas as ocorrências locais de interesse 
comum ao Administrador;
II – Realizar o levantamento das necessidades de 
insumos de sua área, de acordo com a periodicidade 
definida, e em tempo oportuno;
III- Comunicar as necessidades de manutenção corretiva 
de equipamentos e estruturas de seu setor; e
IV – Solicitar a substituição de bens patrimoniais 
inservíveis existentes no inventário de seu setor.

Art. 4º. A presente portaria entra em vigor nesta data.        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 073/2020
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Considerando o Decreto nº. 7439/2020, 
que estabelece recesso para o 
funcionalismo público municipal,

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, 

RESOLVE:

Art. 1º – Manter todos os serviços da SESAU em 
funcionamento normal até o dia 23/12/2020.  

Art. 2º – As suas Diretorias e suas respectivas 
Coordenadorias e/ou Gerências, funcionarão com os 
servidores trabalhando em regime de escala de 
trabalho nos dias 28,29 e 30/12/2020 e 04,05 e 
06/01/2021, que será encaminhada para a 
Coordenadoria de Recursos Humanos da SESAU até 
o dia 22/12/2020. 

Ar t .  3º  –  Pelo seu caráter  essencia l  e  
incontingenciável, os Estabelecimentos de Saúde dos 
Distritos Sanitários, terão os seguintes dias e horário 
de funcionamento:

DISTRITO SANITÁRIO DA SEDE

Unidades com funcionamento diariamente 24 horas

UPA Gleba A/Gravatá 
UPA Pediátrica 
SAMU 
CAPS III 
FARMÁCIA POPULAR 24h 
Central de Leitos COVID 

Dias 28,29 e 30/12/2020 e 04,05 e 06/01/2021, com 
funcionamento das 08:00 ás 17:00 horas.

UBS - Unidade Básica de Saúde 
USF – Unidade de Saúde da Família 
CAPS IA
CAPS AD 
PDME
CCZ 
CEREST
CRES* ( Atendimento de Farmácia)
DISTRITO SANITÁRIO DE ABRANTES

Unidades com funcionamento diariamente 24 horas
UPA de Arempebe
PA Dr Artur Sampaio (Vila de Abrantes)
SAMU Orla

Dias 28,29 e 30/12/2020 e 04,05 e 06/01/2021, com 
funcionamento das 07:30 ás 16:30 horas

CAPS II Orla 
UBS – Unidade Básica de Saúde 
USF – Unidade de Saúde da Família 

DISTRITO DE MONTE GORDO
Unidades com funcionamento diariamente 24 horas

PA de Monte Gordo

Dias 28,29 e 30/12/2020 e 04,05 e 06/01/2021, com 
funcionamento das 08:00 ás 17:00 horas

UBS – Unidade Básica de Saúde 
USF – Unidade de Saúde da Família 

Art. 4º. A presente portaria entra em vigor nesta data.        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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PORTARIA Nº. 074/2020
DE 16 DE DEZEMBRO 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, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora LINDINALVA URBANA 
DOS SANTOS, cargo de Assistente Administrativo, 
matrícula nº 8036, do Tratamento Fora do Domicílio– 
TFD, Regulação, para o RH, DPGF- Coordenação de 
Recursos Humanos.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.
        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N.º 167 / 2020
13 DE DEZEMBRO 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 13 de outubro de 2020 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 01315.22.09.461.2020, de 25 de 
setembro de 2020, 

RESOLVE

Art .  1 . º  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à  BA   

USINAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.115.015/0001-44, com sede na Travessa da Avenida 
Leste, Nº 11, Nova Vitória, na Zona de Ocupação 
Consolidada - ZOCON 8, da Macrozona Urbana da Sede 
- CA.ZU.1, Distrito Sede, Camaçari – BA para o 
funcionamento dos serviços de usinagem, tornearia e 
solda, 

com área construída correspondente a 250m² e 
área total correspondente a 350m², mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade industrial de acordo 
com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar de forma preventiva, em relação aos 
riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando soluções baseadas em tecnologias limpas; II - 
implantar e manter atualizado: Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Programa de 
Gerenciamento de Risco; Programa de Educação 
Ambiental – PEA; Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais; Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; Plano de Emergência Ambiental;  III - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta l icença,  a  documentação 
comprobatória dos resultados obtidos e atualização dos 
planos e programas da empresa; IV - apresentar 
semestralmente à CMA/SEDUR, relatório das atividades 
do PEA; V - apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, 
relatório das atividades do PGRS, informando a 
quantidade a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/ armazenamento e a destinação final;
VI – implantar e manter em condições adequadas as 
normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento 
e expedição; VII - fazer o controle do nível de ruídos, por 
tempo de exposição dos funcionários da empresa, para 
que o mesmo permaneça dentro dos limites aceitáveis, 
observando a NR15/1978; VIII - atender aos padrões de 
emissão de gases e particulados, estabelecidos na 
legislação vigente, para os sistemas de escapamento 
dos veículos e máquinas utilizados no empreendimento;
IX - 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; X - utilizar 
exclusivamente água da EMBASA como fonte de 
abastecimento do empreendimento; XI - direcionar todo 
efluente para o sistema de esgotamento sanitário do 
município; XII - é proibido o lançamento de efluente no 
solo, em corpo hídrico e na drenagem pluvial; XIII - 
realizar treinamento com os funcionários para situações 
de emergência; XIV - destinar todos os resíduos para 
unidades de reaproveitamento ou reciclagem, 
devidamente licenciadas; XV - os recipientes vazios de 
óleos e solventes, deverão ser remetidos para os 
fabricantes para fins de reciclagem; XVI - 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; XVII - destinar 
adequadamente os resíduos oleosos, gerados na 
manutenção dos equipamentos, para empresas de refino 
devidamente licenciadas; XVIII - realizar limpeza 

, 

conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, 
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periódica do sistema de drenagem de águas pluviais para 
evitar entupimento; XIX - armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área reservada, dotada de cobertura 
e piso impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os critérios 
de armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento de 
resíduos classe I;  XX - encaminhar os resíduos de classe 
I e classe II para destinação final em instalações com 
licença ambienta, para tal fim e, no caso de resíduos 
classe I, requerer ao INEMA a competente Autorização 
de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; XXI - 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito estado 
de conservação; XXII - fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários, Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XXIII - apresentar outorga, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 
do Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 120 dias; XXIV- 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 do córrego de largura igual a 
30(trinta) metros, medida horizontalmente a partir da sua 
margem no seu nível alto, conforme estabelece a 
legislação vigente; entrar em contato com a CPA / 
SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de 
TAC por funcionar empresa com a Licença Ambiental 
vencida; b) apresentar a CLA / SEDUR, TAC assinado 
com a CPA em no máximo 60 dias; XXVI - evitar 
incômodos e transtornos à vizinhança; XXVII – em caso 
de impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XXVIII – atender os parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município; XXIX - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta licença, e 
encaminhar  re la tó r io  de  cumpr imento  das  
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XXX - 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; XXXI – 
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 

XXV - 

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. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental 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 13 DE DEZEMBRO  DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO 

SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 168 / 2020
13 DE DEZEMBRO 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 13 de outubro de 2020 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administ rat ivo nº  
02028.22.09.461.2019, de 11 de setembro de 2019,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 
SA, inscrito (a) no CNPJ nº 08.343.492/0022-54, com 
sede na Avenida Luis Viana Filho, n° 7291, Paralela, 
Salvador/BA, para continuidade da implantação de um 
empreendimento urbanístico, denominado SOLAR DA 
COSTA, em uma área total de 159.321,31m², composto 
de 1.740 unidades, do tipo apartamentos, com 05 
pavimentos, distribuídos em quatro condomínios: a) o 
condomínio 01, denominado  Costa das Baleias, com 21 
blocos (420 apartamentos); b) condomínio 02, 
denominado, Costa dos Coqueiros, com 15 blocos (300 
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apartamentos); c) o condomínio 03, denominado, Costa 
do Descobrimento, com 19 blocos (380 apartamentos); 
d) condomínio 04 denominado, Costa do Cacau, com 32 
blocos (640 apartamentos), sendo a área total construída 
de 82.075,09m²; área de domínio público de 
35.937,86m²; área verde de 23.373,06 m²; área de 
sistema viário de 8.557,30m²; área institucional: de 
4.007,50 m²; Área de Preservação Permanente (APP) de 
4.997,96m²; área destinada a comércio de 3.033,44m²; 
área remanescente de 25.190,47m², localizado na Rua 
da Grama, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM: 579.273 E; 8580448 S, inserido na 
poligonal da Zona de Expansão Controlada (ZEC 6) e 
Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON 6), da 
Macrozona AB-ZU.1, 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 Expansão 
Controlada (ZOC III e V), conforme Resolução CEPRAM 
n° 2.974 de 24 de maio de 2002.  Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR: a) projeto de paisagismo aprovado pela 
CLA/SEDUR para o Condomínio Costa do Cacau, 
priorizando o uso de espécies nativas endêmicas 
(arbustivas e arbóreas) da região, em 70%, conforme 
lista de espécies recomendadas; b) aprovação técnica 
da CLA/SEDUR referente ao projeto de drenagem de 
águas pluviais do empreendimento Solar da Costa na 
fase do Alvará de Construção da Costa do Cacau, 
contemplando a instalação de estruturas de redutores de 
velocidade, de infiltração de água no solo e, sistema de 
armazenamento para fins de irrigação de jardins, limpeza 
de áreas comuns; c) outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, emitida pelo INEMA, referente ao 
lançamento de drenagem de águas pluviais em corpo 
hídrico; d) aprovação do projeto de esgotamento 
sanitário pela Embasa para o empreendimento Solar da 
Costa; e) auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) 
referente aos Condomínios Costa das Beleias, Costa dos 
Coqueiros, Costa do Descobrimento e Costa do Cacau; II 
- atender aos condicionantes da autorização de outorga 
referente ao lançamento de efluentes, Portaria INEMA n° 
16.937 de 22 de setembro de 2018; III - adotar as 
medidas necessárias a fim de minimizar os impactos 
durante a fase de construção, atendendo aos padrões de 
intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente, bem 
como:  a) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo à 
unidade de reaproveitamento licenciada, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados (coleta seletiva) e em área 
reservada e impermeabilizada, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
acondicionando e enviando para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados, em instalação 
devidamente licenciada; c) instalar adequadamente no 
canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
domésticos e promover a limpeza do mesmo, somente 

com empresas certificadas, bem como, destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas; d) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor; e) manter 
os dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; h) em caso de remoção de espécies da 
vegetação, solicitar autorização para corte ou supressão 
na CLA/SEDUR;  IV – cumprir rigorosamente: a) o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil (PCMAT); b) o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); c) o Programa 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil (PGRSCC); d) o Programa de Educação Ambiental, 
voltado para os funcionários da obra, com ênfase na 
gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; V - apresentar relatório 
conclusivo executivo do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), para a revegetação de área de 
preservação existente na área do empreendimento; VI - 
executar os projetos de esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra (ATO), visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; VII - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado, sem autorização; b) 
aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; VIII - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município; IX - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
adotando medidas de proteção e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida; X - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XI - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar anualmente, o relatório de 
cumprimento dos condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; XII - 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 
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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. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental 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 13 DE DEZEMBRO  DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO 

SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 169 / 2020

DE 13 DE DEZEMBRO 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 13 de outubro de 2020 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administ rat ivo nº  
0844.22.09.461.2020, de 29 de julho de 2020, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, á 
MINAS BAHIA MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
n° 03.064.824/0001-11 com sede na Rua do Gravatá, Nº 
142, Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar argila 
(produção anual estimada de 70.000 t/ano), numa área 
de 25,03 hectares na Fazenda Senhor Divino, no trecho 
contido na Poligonal do Pólo Industrial de Camaçari - PIC 
(Área Industrial Leste - AIL), Macrozona: CA-ZI.1, 
inserido na área de abrangência do processo DNPM Nº 
870.083/2015 com a poligonal da área de exploração 
delimitada pelas coordenadas: V . -12º37'09"399/ -1

38º10'18"778; V -12º37'09"399/ -38º09'56"778; V . -2. 3

12º37'21"799/ -38º09'56"778; V . -12º37'21"799/ -4

38º10'18"778; V . -12º37'09"399/ -38º10'18"778. Distrito 4  

de Camaçari, Camaçari/BA, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
Apresentar a CLA/SEDUR em seis em seis meses:: a) 
Relatório de execução e acompanhamento do Plano de 
Recuperação de Área Degradada -  PRAD, 
acompanhado de levantamento planialtimétrico 
cadastral atualizado na escala 1:5000, impresso e em 
meio digital (assinados pelo profissional legalmente 
habilitado e acompanhado da respectiva ART), com 
detalhe sobre: a) avanço da lavra; b) recuperação da 
área degradada, indicando o trecho da área recuperada, 
as ações propostas para a proteção ambiental, 
recuperação,  moni toramento e manutenção 
contempladas no PRAD, a cobertura vegetal introduzida, 
bem como os locais de calhas de drenagem de águas 
pluviais; c) a localização das construções de apoio, com 
os sistemas de abastecimento de água e de esgoto; d) os 
acessos; e) os corpos hídricos (riacho, área úmida, 
nascente) e suas respectivas faixas de Área de 
Preservação Permanente – APP; II. armazenar o solo 
retirado, e que será utilizado na recomposição, em leiras 
que possuam no máximo 1,5 m de altura promovendo 
sua proteção contra erosão; III. implementar sistema de 
drenagem que contemple toda a área de extração de 
areia através de canaletas de contorno assegurando o 
escoamento superficial das águas pluviais. Prazo: 60 
(sessenta) dias; IV. manter os processos naturais de 
recarga dos aquíferos e demais corpos hídricos; V. 
proceder a recuperação e correção dos processos 
existentes de erosão superficial e voçoroca, por meio da 
implantação de um sistema de drenagem adequado, em 
locais onde existem maiores declividades do terreno 
natural; VI. restaurar a área utilizada independentemente 
do uso a ser dado à mesma; VII. apresentar no prazo de 
30 (trinta) dias Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários e usuários da lavra; VIII. comunicar de 
imediato à SEDUR, qualquer acidente ou ação que 
degrade ou polua, diretamente ou indiretamente o meio 
ambiente na área de influência do empreendimento, 
resultante das atividades exploratórias; IX. utilizar 
modelo ecológico de plantas pioneira, secundária e 
clímax, em toda área de lavra a ser restaurada; X. em 
hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da cobertura vegetal; XI. replantar sempre que 
possível, em áreas adjacentes, as espécies arbóreas 
nativas da região; XII. priorizar a contratação da mão de 
obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. Implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora determinadas na 
portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 (Lavra a Céu Aberto); 
NRM-09 (Prevenção contra poeira); NRM-12 
(sinalização de áreas de trabalho e de circulação); NRM-
13 (circulação e transporte de pessoas e materiais); 
NRM-14 máquinas, equipamentos e ferramentas); NRM-
15(Instalações);NRM-17(topografia de minas); NRM-19 
(disposição de estéril, rejeitos e produtos); NRM-20 
(Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das 
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Operações Mineiras); NRM-21 (reabilitação de Áreas 
Pesquisadas, Mineradas impactadas); NRM-22 
(Proteção ao Trabalho); XV. recolher todo lixo gerado no 
local e encaminhá-lo para a unidade de tratamento da 
Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC, ficando proibida 
a queima e/ou disposição aleatória, de acordo com o Art. 
75 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235, de 10 de outubro de 2008; XVI. Fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XVII. Limitar a lavra de areia às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área, aprovado no DNPM, atual ANM, 
ressalvadas as condições estabelecidas nesta licença e 
na legislação vigente; XVIII. Respeitar as normas, 
manifestações e regulamentos estabelecidos pela 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial – SUDIC/ BA; XIX. Otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XX. não constituir  ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza  paisagística; XXI. Não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XXII. 
Não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; entrar em contato com a CPA / SEDUR 
no máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de TAC por 
não atendimento do prazo de 120(cento e vinte) dias de 
renovação da Licença Ambiental; b) apresentar a CLA / 
SEDUR, TAC assinado com a CPA em no máximo 60 
dias; XXIV. 

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 das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 

XXIII. 

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 de setembro de 2008. 

multa e revogação da licença ambiental 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 13 DE DEZEMBRO  DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO 

SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 171 / 2020
13 DE DEZEMBRO 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 13 de outubro de 2020 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administ rat ivo nº  
02666.22.09.461.2018, de 06 de dezembro de 2018, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado RBLOG LOGÍSTICA EIRELI, inscrito no 
CNPJ sob nº 10.712.043/0002-34, com sede na Via de 
Ligação, s/n°, Polo Industrial de Camaçari, Zona 
Industrial, Camaçari/BA, coordenadas UTM 575.997 E / 
8.603.661 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 
5.381 de 24 de abril de 2013 e Lei Municipal n° 866 de 11 
de janeiro de 2008,  para o funcionamento de um centro 
logístico, com armazenamento e expedição de produtos 
não perigosos, constituindo-se em base operacional para 
o transporte de cargas, numa área construída de 
27.550,97 m² e área total de 91.775,94 m². 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; c) atender aos condicionantes da Portaria 
INEMA n° 16.507 de 13 de julho de 2018, que dispõe 
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sobre a Renovação da Licença de Operação do Polo 
Industrial de Camaçari, no que for pertinente; II - 
apresentar à SEDUR quando da renovação desta licença 
relatório de execução: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei 
Estadual 12932/2014 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; III - promover periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a 
aplicação dos programas e planos da empresa, e 
apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; IV 
- 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; V - 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; d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15; VI - 
manter regularizados o Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro 
Técnico Federal (CTF) do IBAMA;  VII –  realizar revisões 
periódicas dos programas: a) Programas de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), conforme os requisitos da 
NR 9, com o objetivo de estabelecer medidas que visem a 
eliminação, redução ou controle de riscos em prol da 
preservação da integridade física e mental do 
trabalhador; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; VIII - anexar 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 (coleta 
seletiva), 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); X -  operar adequadamente o sistema 
fossa séptica e promover a limpeza do mesmo, somente 
com empresas certificadas, bem como, destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; XI – quando da 
operação da estação de tratamento de esgoto, 
apresentar relatório de ensaio analítico de laboratório 
credenciado pelo IMETRO para os parâmetros: DBO e 
coliformes termotolerantes; 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 - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas, e manter a 
execução do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) na área leste do empreendimento; 
XIV - atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidas 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;
entrar em contato com a CPA / SEDUR no máximo 30 
(trinta) dias: a) para confecção de TAC por não 
atendimento do prazo de 120(cento e vinte) dias de 
renovação da Licença Ambiental; b) apresentar a CLA / 
SEDUR, TAC assinado com a CPA em no máximo 60 
dias; XVII - 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; XVIII - 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 das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 

 XVI - 
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multa e revogação da licença ambiental 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 13 DE DEZEMBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO

SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0405/2020 ENTRE A SECRETARIA 
DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA SAFIRA TRANSPORTES E TURISMO 

EIRELI LTDA.

A SECRETARIA DE GOVERNO do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. JOSÉ GAMA 
NEVES, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
0397086679 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
2 5 9 . 7 0 8 . 4 4 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0405/2020, conforme Processo nº .° 
00641.11.07.611.2019, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 00641.11.07.611.2019e Pregão 
Eletrônico nº 0112/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER EVENTOS 
REALIZADOS E APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES PREVISTAS, CONFORME ANEXO I 
DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda 

DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, acrescentando nova dotação orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 06 de Agosto de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES 
Secretário de Governo

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0423/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT, no uso de suas atribuições, re-ratifica o 
Contrato nº 0423/2020, firmado entre o Município de 
Camaçari/BA e o HOSPITAL SANTA HELENA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 33.917.568/0001-20, cujo objeto é a 
oferta de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI), 
incluindo toda a estrutura física e funcional necessária 
todos os dias da semana, 24 horas por dia, incluindo 
sábado, domingo e feriados, bem como recursos 
humanos e tecnológicos para o enfrentamento da 
pandemia do Coronavírus e com base nas necessidades 
complementares da rede pública, diante do cenário atual 
de circulação do COVID-19,  para atender a Secretaria 
de Saúde do município de Camaçari – Ba.

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é de R$ 2.430.000,00 (Dois 
milhões quatrocentos e trinta mil reais), ...

Leia-se:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é de R$ 4.860.000,00 
(Quatro milhões oitocentos e sessenta reais), ...

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0423/2020

Camaçari, 06 de agosto de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário da Saúde
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NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À  E m p r e s a  J O T A  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. n.º 0594.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, relativo ao Processo Administrativo n. 

0594.11.07.689.2020, oriundo da Tomada de Preços 

018/2019,  cujo objeto é Execução dos serviços e das 

obras de construção da Praça Virgínia Reis Tude no 

município de Camaçari – Ba.

Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá 
ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
comprovação, na recepção da Diretoria de Compras, ou 
através do email: copeccmp@gmail.com

Camaçari, 21 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Larissa S. Macedo
Presidente em exercício da COPEC

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À  E m p r e s a  J O T A  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. n.º 0595.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, relativo ao Processo Administrativo n. 

0595.11.07.689.2020, oriundo da Tomada de Preços 

022/2019, cujo objeto é a execução das obras de 

requalificação da Praça do Campo do Mangueiral no 

município de Camaçari – Bahia.

Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá 
ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
comprovação, na recepção da Diretoria de Compras, ou 
através do email: copeccmp@gmail.com

Camaçari, 21 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Larissa S. Macedo
Presidente em exercício da COPEC

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À  E m p r e s a  J O T A  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS EIRELI
Proc. n.º 0600.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

r e l a t i v o  a o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n .  

0600.11.07.689.2020, oriundo da Tomada de Preços 

023/2019, cujo objeto é a execução das obras serviços 

de construção da Praça da Rua Ondina, no município de 

Camaçari - Bahia.

Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá 
ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
comprovação, na recepção da Diretoria de Compras, ou 
através do email: copeccmp@gmail.com

Camaçari, 21 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Larissa S. Macedo
Presidente em exercício da COPEC

HOMOLOGAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA 
Nº 0002/2020– COMPEL

A Secretária de Educação do município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa a Chamada Pública nº 
0002/2020. Objeto: aquisição de alimentos perecíveis 
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(Coentro, cebolinha, hortelã, quiabo, abóbora e batata 
doce) destinados à alimentação Escolar nas Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Camaçari-BA. Contratado: 

, Valor Total de R$ 
378.905,00 (Trezentos e setenta e oito mil e 
novecentos e cinco reais). Data da Homologação: 
14/12/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0484/2020

 
C o n t r a t o  n º  0 4 8 4 / 2 0 2 0 .  P r o c e s s o  n .  
00 .11.07.682.2020. Contratada: 

. Objeto: aquisição de 
alimentos perecíveis (Coentro, cebolinha, hortelã, 
quiabo, abóbora e batata doce) destinados à alimentação 
Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Camaçari-BA.  
Valor total de Valor Total de R$ 378.905,00 (Trezentos e 
setenta e oito mil e novecentos e cinco reais). 
CHAMADA PÚBLICA 0002/2020 – COMPEL. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4010; Elemento de 
Despesa: 33903000; Fonte: . DATA DA 
ASSINATURA: 14/12/2020. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.º 0617/2020 – PREGÃO Nº 111/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no Diário Oficial 
do Município n.º 1550 do dia 25/11/2020. Onde se lê: 
LOTE 07 (DRENO TORACICO N.° 32) VALOR 
UNITÁRIO: R$ 5,07 (cinco reais e sete centavos); 
VALOR GLOBAL: R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e 
oitenta reais) e LOTE 08 (DRENO TORACICO N.° 38) 
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,07 (cinco reais e sete 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 7.380,00 (sete mil 
t r ezen tos  e  o i t en ta  rea i s ) .  PROMITENTE 
FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE. Leia-se: LOTE 07 (DRENO 

ASSOCIAÇÃO 
AGRÍCOLA RANCHO ALEGRE

268 ASSOCIAÇÃO 
AGRÍCOLA RANCHO ALEGRE

0115000

TORACICO N.° 32) VALOR UNITÁRIO: R$ 3,69 (três 
reais e sessenta e nove centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais) e LOTE 08 
(DRENO TORACICO N.° 38) VALOR UNITÁRIO: VALOR 
UNITÁRIO: R$ 3,69 (três reais e sessenta e nove 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 7.380,00 (sete mil 
t r ezen tos  e  o i t en ta  rea i s ) .  PROMITENTE 
FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
17/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretaria da Administração - SECAD, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 183/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preços para aquisição de material de limpeza (detergente 
alvejante e desengordurante 1L) para futuras 
contratações, conforme conveniência e necessidade da 
Administração Municipal. LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: MARCO A. A. S. ALVES ME; VALOR 
GLOBAL: R$ 139.747,30 (cento e trinta e nove mil 
setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/12/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0656/2020 – 
PREGÃO Nº 183/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
de limpeza (detergente alvejante e desengordurante 1L) 
para futuras contratações, conforme conveniência e 
necessidade da Administração Municipal. LOTE 01 
(DETERGENTE ALVEJANTE E DESENGORDURANTE 
GELATINOSO); QUANTIDADE: 18.149; UF: L; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos). 
PROMITENTE FORNECEDOR: MARCO A. A. S. 
ALVES ME. DATA DA ASSINATURA: 16/12/2020. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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