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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 103 /2021 
 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

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 

PORTARIA N° 0002/2021
DE 18 DE MARÇO DE 2021  

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com fulcro nos arts. 87 e 88 
que dispõe sobre o gozo de férias desfrutadas pelos 
servidores, da Lei Municipal n° 407 de 30 de agosto de 
1998, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari, Lei nº 1522/2017 de 28 de dezembro de 2017 
e Lei nº 1624/2020 de 24 de abril de 2020 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE

CONCEDER aos servidores, férias relativas aos 
períodos aquisitivos e períodos de gozo descritos abaixo:
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1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

                                 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício, 

RESOLVE
 
RETIFICAR a portaria n° 060/2007 de 03 de Abril de 
2007, publicado no DOM n° 198 de 14 a  20 de Abril de 
2007, o qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
NORMA LÚCIA MAMEDE FIGUEREDO, matricula 2237, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
PROFESSOR VI, lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, onde se lê: 17/05/1995 a 01/06/2000, leia-se: 
15/07/2000 a 14/07/2005, a partir de 18 de Abril de 2007.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO                         
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO      

RESOLUÇÃO Nº 02/2021
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de Janeiro de 2021, correspondente às fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 
18.168.724,00 (dezoito milhões cento e sessenta e 
oito mil e setecentos e vinte e quatro reais). O 
montante fixado decorre da aplicação dos parâmetros 
abaixo descritos:

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 

econômica, devidamente atualizados, utilizando-se o PIB 
de -0,1% (zero vírgula um por cento negativos) 
referente ao último trimestre, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma do § 
2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de novembro 
de 2019 a outubro de 2020, no percentual de 3,14% (três 
vírgula quatorze por cento), incidentes sobre as receitas 
tributárias elencadas nos dispositivos supracitados;

3º – Majoração do IPTU em 14,77% (quatorze vírgula 
setenta e sete por cento).

4º - Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que rege sobre a eventual oscilação no ritmo 
da atividade econômica, calcula-se para este período 
uma oscilação mínima da atividade econômica, assim 
percebida historicamente ao longo do tempo, em 
Camaçari, em especial pelo monitoramento em tempo 
real da escrituração eletrônica por parte dos contribuintes 
estabelecidos em Camaçari, através das notas fiscais 
eletrônicas, declarações de ITIV/IPTU, dentre outros 
lançamentos tributários captados pelos sistemas internos 
de controle e cobrança, de forma que estimamos assim 
um fator percentual de 1% (um por cento) para 
composição do índice de esforço fazendário, haja vista as 
restrições de diversas atividades presenciais de serviços 
públicos e privados, compensados pela evolução da 
tecnologia da informação desenvolvida na Sefaz.

Gabinete do Secretário, em 10 de Fevereiro de 2021.

Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699

Secretário da Fazenda 
 

Sócrates Bento Souza Simões Filho 

Deives Pires Sampaio
Cadastro 62646

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal

 
Clivio Marcos Pinheiro Sady

Cadastro 8088
Auditor Fiscal

Auditor Fiscal

Liliane da Silva Ferreira
Cadastro 63332

Técnico Fazendário

Alisson Emanuel dos Santos
Cadastro 61013

Assistente de Secretário

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
22 de Março de 2021 - Ano XVIII
Nº 162  - Pagina. 02 de 8 09

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL DO 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO – CACS-FUNDEB, BIÊNIO 2021-2022.

Considerando a PORTARIA Nº 14/2021 que constitui a 
Comissão Eleitoral para acompanhamento e condução 
da eleição das Organizações da Sociedade Civil que 
comporá o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, para o 
biênio 2021-2022, composta por João Batista dos 
Santos, Maria Aparecida de Castro e Danielle da Silva 
Santos, publicada no Diário Oficial nº 1622, de 15 de 
janeiro de 2021.
Considerando a Lei nº 14.113/2020, publicada no Diário 
Oficial da União de 25 de dezembro de 2020, que 
regulamenta 

 e estabelece os critérios do 
processo eleitoral das Organizações da Sociedade Civil 
que comporá o Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, para o 
biênio 2021-2022.
Considerando o Edital 001/2020 que estabelece os 
procedimentos do processo eleitoral publicado no Diário 
Oficial do Município – DOM nº 1621, de 12 de março de 
2021.

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer parecer sobre as inscrições para a 
eleição das Organizações da Sociedade Civil que 
comporá o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, para o 
biênio 2021-2022.

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb)

3º - Conforme Edital 01/2021, anexo I, será 
disponibilizado prazo entre os dias 23 e 24/03/2021, para 
interposição de recurso da decisão da Comissão 
Eleitoral. 

Camaçari-BA, 21 de março de 2021. 

Presidente da Comissão Eleitoral de 
Acompanhamento e Condução da Eleição das 

Organizações da Sociedade Civil para o Conselho 
do CACS-FUNDEB, biênio 2021-2022

PORTARIA Nº 039 / 2021
01 DE MARÇO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 
01360.22.09.828.2020, de 05 de outubro de 2020, 

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado KORDSA BRASIL S/A (CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO),  inscr i to  no CNPJ sob nº  
13.573.332/0011-89, com sede na Rua Eteno, 3832, Polo 
Industrial de Camaçari (PIC), Camaçari/BA, 
coordenadas UTM 575.701 E; 8.600.146 S, inserido na 
poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e 
Decreto Municipal n° 5.381, de 24 de abril de 2013, para o 
funcionamento de um Centro de Distribuição,  atividade 
de comércio atacadista de fios e fibras beneficiadas para 
utilização em indústrias automotivas,  com área de 

 6.338,55m², numa área total de 610.379,55 m² e área 
construída de 62.667,79 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 
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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;  II - 
atender aos condicionantes da Portaria INEMA n° 16.507 
de 13 de julho de 2018, que dispõe sobre a Renovação da 
Licença de Operação do Polo Industrial de Camaçari, da 
Portaria INEMA n° 18.757 de 26 de julho de 2019 
referente a Renovação da Licença de Operação da 
Kordsa Brasil S/A e da Portaria INEMA 11.603 de 15 de 
abril de 2016 referente a outorga, no que for pertinente;  
III – elaborar  relatório técnico de garantia ambiental, 
objetivando apresentar: a) resultados obtidos na área 
ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança; b) demonstrativos do desempenho ambiental 
da atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; c) 
situação dos condicionantes das Licenças Ambientais; d) 
registro dos acidentes porventura ocorridos, suas causas 
e medidas adotadas; IV - entrar em contato com a CPA / 
SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de 
TAC por ter solicitado a renovação da LAS, fora do prazo 
de 120(conto e vinte) dias, exigido por lei; b) apresentar a 
CLA / SEDUR, TAC assinado com a CPA em no máximo 
60 dias; V – manter atualizados e apresentar à SEDUR 
quando da renovação desta licença: a) Programa de 
Educação Ambiental, com cronograma de execução, 
destinado aos funcionários, elaborado conforme os 
requisitos estabelecidos na Lei Estadual n° 12.056 de 
2011, da Política Estadual de Educação Ambiental, que 
fundamentou a implementação do Programa Estadual 
Educação Ambiental; b) relatório de execução do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
acompanhado dos documentos comprobatórios de 
destinação final dos resíduos em empresas licenciadas e 
elaborado conforme os requisitos estabelecidos na Lei 
Estadual nº 12.932 de 2014, da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, que dispõe sobre seus princípios, 
objetivos, diretrizes e instrumentos, e estabelece normas 
relativas à gestão e ao gerenciamento integrado de 
resíduos sólidos; 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; d) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme Resolução 
CEPRAM n° 4578/2017, que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos; VI –  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; VII – apresentar, quando da renovação desta 
licença, comprovantes de regularidade perante o 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Degradadoras (CEAPD) e o Cadastro Técnico Federal 
(CTF) do IBAMA; VIII - 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; IX - 
fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à SEDUR 
quando do requerimento de renovação desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos;  X - 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, e manter 
atualizado; 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; XI - 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; XII - 
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); XIII - manter, no local do 
empreendimento, cópia das autorizações para realizar a 
supressão de vegetação nativa ou outorga de direitos 
dos recursos hídricos ou declaração de dispensa, 
quando couber, assim como cópia desta autorização, à 
disposição da fiscalização dos órgãos dos ambientais; 
XIV -  garantir a estanqueidade do sistema de 
esgotamento sanitário e realizar limpezas periódicas do 
sistema de captação de águas pluviais, encaminhando 
os efluentes sanitários para o sistema orgânico da 
empresa, dando a disposição final ambientalmente 
adequada; XV - 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; 
XVI - respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XVII - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVIII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
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sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XIX - 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; XX - 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 
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 A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA 
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 041 / 2021

01 DE MARÇO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 
0985.22.09.828.2020, de 17 de agosto de 2020,

 
RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado YANSA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 97.430.284/0001-98, com sede na Rua do Contorno, 
s/n°, Dois de Julho, Distrito Sede, Camaçari/BA, inserido 
na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – 
ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal 
n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 
03 de setembro de 2008, nas coordenadas UTM 573.920 
E / 8.595.108 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com comércio de óleo lubrificante, serviços 
de troca de óleo e loja de conveniência, com capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, 
numa área total de 10.000,00 m² e área construída de 
528,93 m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - 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), bem 
como: a) - 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; 
b é obrigatória a utilização de câmara de contenção 
impermeável e estanqueidade das bombas de 
abastecimento que impeça o contato direto do produto 
vazado com o solo; II - apresentar no prazo de 90 
(noventa) dias: a) diagnóstico do lençol freático e solo, 
contemplando amostras de água e solo, num raio de 
influência do empreendimento de 100 m, com a 
finalidade de detectar possíveis focos de contaminação 
associados à atividade, com análises de BTEX, além de 
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo); b) Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da 
empresa, visando 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 e, priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; c) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na 
norma regulamentadora 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; III - apresentar anualmente à CLA/SEDUR, 
Relatório de Monitoramento acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados: a) os resultados da caracterização das 
águas subterrâneas com instalação de poços de 
monitoramento e coleta de amostras de solo e água, com 
análises de BTEX, PAH, além de VOC (Compostos 
Orgânicos Voláteis) e TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo) objetivando identificação de possíveis 
contaminações através de vazamentos; b) os resultados 
da caracterização dos efluentes destinados às caixas 
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separadora água/óleo em dois pontos, antes e depois do 
tratamento, utilizando os parâmetros, DQO, óleos, 
graxas e sólidos em suspensão;  IV - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes domésticos para fossa 
séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza e descarte; b) 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; V - 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, em 
especial os artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter 
para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios 
de compra de óleo lubrificante acabado e os certificados 
de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, pelo 
prazo de cinco anos; b) promover, previamente a 
reciclagem ou descarte das latas metálicas ou 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos após o 
completo escoamento e sua inutilização, através de 
perfuramento e amassamento; c) 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 pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
e sempre 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, e implementar 
treinamento sistemático com os funcionários para a 
aplicação dos programas propostos; 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; VII - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VIII - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas e os 
resíduos  domésticos para recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal;  IX - atender rigorosamente 
aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 

encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; X - 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; XI - em caso 
de vazamentos, interditar imediatamente a operação dos 
tanques subterrâneos, as operações de retirada e 
destinação dos tanques deverão se dar de acordo com a 
ABNT NRB 14.973:2010, e a destinação final deverá 
estar de acordo com as normas ambientais vigentes;; XII 
- 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; XIII - 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 
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 A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA 
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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NOTA PÚBLICA

Assunto: Vacinação contra o Covid-19 para 
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS – do Município de Camaçari – Bahia.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei n° 8742, de 7 
de dezembro de 1993 – LOAS; alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; Lei Municipal n° 355/96 e 
Alterada pela Lei nº 857/2008. 
Vem a público reiterar uma solicitação do Fórum 
Municipal de Trabalhadores do SUAS de Camaçari, 
sobre a necessidade de incluir essa categoria como 
público prioritário na campanha de vacinação do Covid-
19, em reunião extraordinária ocorrida em 12 de março 
de 2021 por plataforma online, onde a plenária votou por 
unanimidade em acatar a solicitação supracitada.
Mediante a Portaria de nº 337 de 24 de março de 2020 do 
Ministério da Cidadania em que considera que a 
Assistência social no Brasil tem papel fundamental na 
proteção social, na ampliação do bem-estar e nas 
medidas de cuidados integrais com a saúde da 
população mais vulnerável, de forma sinérgica ao 
Sistema Único de Saúde – SUS. 
Em conformidade também com o Decreto Municipal de 
Nº 7.365/2020 de 01 de julho de 2020 que diz no: Art. 9º § 
2º São considerados serviços essenciais os prestados 
pelas Secretárias Municipais de Saúde (SESAU) e de 
Assistência Social (SEDES), dentre outros prestados 
pelas demais Secretarias, os quais deverão manter o 
funcionamento normal ou mesmo intensificar suas 
atividades, na forma a ser disciplinada internamente, 
pela respectiva chefia imediata. 

Camaçar-BA, 17 de março de 2021.    

  LÍCIA MATTOS SILVA  
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAÇARI - CMAS

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
AO TERMO DE FOMENTO Nº 0002/2021

(PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 01888.11.07.682.2019)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pela Secretária Srª. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA, 
RG Nº 479838410 E CPF 641.149.295-68, no uso de 
suas atribuições, RE-RATIFICA, ao Termo de Fomento nº 
0002/2021, com a Organização da Sociedade: Grupo de 

Mães Nossa Senhora do Amparo, CNPJ nº 
16.110.116/0001-13, cujo objeto do presente Termo de 
Fomento é a execução de projetos relativos à promoção, 
proteção e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes financiados com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Camaçari – Bahia, visando à consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à 
Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme 
especificações no plano de trabalho.
Na Página 02.
Onde lê:

Leia-se: 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato.

Camaçari-BA, 19 de Março de 2021.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS 
RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Os recursos referents ao presente Termo de 
Fomento, desembolsados pela Administração, serão 
mantidos na conta corrente: 23.729-9, Agência 2976-9, 
Banco do Brasil.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS 
RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Os recursos referents ao presente Termo de 
Fomento, desembolsados pela Administração, serão 
mantidos na conta corrente: 89.117-7, Agência 2976-9, 
Banco do Brasil. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o PREGÃO N.º 0217/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de 
Extintores de Incêndio, incluindo transporte e 
instalação, para futuras contratações de acordo e 
conveniência e necessidade da Administração 
Municipal. Camaçari, 22/03/2021. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.
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HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0223/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é Registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/03/2021 ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0125/2021 – 
PREGÃO Nº 0223/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E 
COSMETICOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2021 ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0126/2021 – 
PREGÃO Nº 0223/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
16/03/2021 ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0127/2021 – 
PREGÃO Nº 0223/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/03/2021 ELIAS NATAN MORAES 
DIAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO DO ISSM DO ANO DE 2021

O Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições e considerando as disposições do art. 83 da Lei 
Complementar Municipal nº 1644/2020, convoca o 
Conselho Administrativo e Previdenciário designado pelo 
Decreto 7109/19, de 04 de julho de 2019, para se reunir, 
ordinariamente, no dia 30 de março de 2021, às 10 horas, 
com a presença da maioria absoluta dos seus membros, 
reunião que será realizada de forma virtual mediante a 
utilização da plataforma digital Google Meet com acesso 
pelo link meet.google.com/cut-oyxj-mkd , o que se fará de 
forma excepcional em razão das medidas de 
distanciamento social necessárias ao controle do COVID-19 
com amparo no §5º do art. 83 da Lei Complementar 
Municipal nº 1644/2020,  para deliberar sobre a seguinte 
pauta: 1)Definição do Cronograma de Plano de Trabalho do 
conselho para o ano de 2021; 2)Apresentação e deliberação 
sobre o Relatório de Governança Corporativa Anual de 
2020; 3) Apresentação e deliberação sobre prestação de 
contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do 
Município; 4)Apresentação e deliberação sobre a proposta 
de Revisão da Política de Investimentos de 2021 diante da 
certificação do ISSM no nível 2 do programa Pró-Gestão 
RPPS; 5)Apresentação e deliberação sobre o Relatório de 
Gestão Atuarial 2020; 6)Apresentação e deliberação sobre a 
Avaliação Atuarial 2021; 7) Acompanhamento e aprovação 
das ações do Planejamento Estratégico do ISSM para o ano 
de 2021; 8) O que ocorrer. Qualquer dificuldade para 
acessar a referida plataforma digital deverão fazer contato 
prévio com a Ouvidoria do ISSM pelo telefone (71) 98241-
6829, a fim de que sejam assegurados os meios de 
participação a todos os conselheiros.

Camaçari - BA, 19 de março 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR-SUPERINTENTENDE 
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