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PORTARIA N° 0003/2021
DE 09 DE ABRIL 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:

DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e,

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

nos autos do Processo Administrativo nº 8/2021,
 

RESOLVE
 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) ANA MARIA 

ALVES DA SILVA, matrícula nº 61953, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de TEC. EM 

ENFERMAGEM 40 HS, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de 40 horas semanais para 20 horas 
semanais, pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da 
sua remuneração, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 16 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 003/2021
DE 10 DE MARÇO 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 março de 2021, correspondente às fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

 A meta do referido mês fica definida em R$ 
94.171.370,00 (Noventa e quatro milhões cento e 
setenta e um mil e trezentos e setenta 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, e tendo em vista a possibilidade 
do deferimento do vencimento do IPTU e dos demais 
impostos municipais, para meses subseqüentes, como 
ocorrem no Estado e em outros municípios, fato este que 
pode proporcionar uma projeção irreal dentro dos meses 
parâmetros para avaliação da meta mensal, na forma do 
calendário fiscal.

5º- Considerando ainda os outros lançamentos 
tributários captados pelos sistemas internos de controle e 
cobrança, estimamos assim um fator percentual de 1% 
(um por cento) para composição do índice de esforço 
fazendário, haja vista as considerações acima e a 
imprevisibilidade do momento econômico e suas 
atividades presenciais dos serviços públicos e privados, 
com restrições por deliberação de decretos Estaduais e 
municipais, mesmo compensados por formas 
alternativas de atendimento pessoal e virtual de forma a 
suprimir as demandas dos contribuintes e do fisco 
municipal.

Gabinete do Secretário, em 10 de março de 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 
CADASTRO 830699

SECRETÁRIO DA FAZENDA 

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO 

DEIVES PIRES SAMPAIO
CADASTRO 62646
AUDITOR FISCAL

CADASTRO 62926
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
CADASTRO 8088
AUDITOR FISCAL
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LILIANE DA SILVA FERREIRA
CADASTRO 63332

TÉCNICO FAZENDÁRIO

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
CADASTRO 61013

ASSISTENTE DE SECRETÁRIO

PORTARIA N.º 045 / 2021
05 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 0968.22.09.828.2020, de 14 de agosto 
de 2020, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado XANGO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 04.373.176/0001-40, com sede na Avenida Oeste, n° 
517, Dos 46, 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 572.708 E / 
8.595.197 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 4.211,27 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 - 

atender: a) 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; b) 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,  Re la tó r i o  de  Mon i t o ramen to  
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 
( C o m p o s t o s  O r g â n i c o s  Vo l á t e i s )  e  T P H  
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) objetivando 
identificação de possíveis contaminações através de 
vazamentos; b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas 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 inutil ização, através de perfuramento e 
amassamento; c) acondicionar o óleo lubrificante usado 
ou contaminado em tambores ou bombonas, 
a rmazenados  em á rea  cobe r ta  com p i so  
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, 
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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 - SAO 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 contaminados em 
recipientes adequados e separados 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 - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XI - 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; 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 05 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 06/2021
DE 13 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos 
d e  e x e c u ç ã o  d o s  p r o j e t o s  e  
apresentação dos Relatórios de Gestão 
Final relativos aos Editais de Premiação 
de números 002 e 003 de 2020, 
vinculados à Lei Aldir Blanc, no 
município de Camaçari.

A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, e consoante decisão judicial 
liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na 
Ação Civil Originária nº 3.487

RESOLVE

Art. 1º –  Prorrogar o prazo para execução dos projetos 
vinculados à Lei Aldir Blanc, vinculados ao Ministério do 
Turismo, especificamente no que diz respeito aos Editais 
de Premiação de números 002 e 003 de 2020,  até o 
julgamento de mérito da referida ação judicial, sem ônus 
para o Município ou para os agentes culturais.

Art. 2º – O cronograma de execução das propostas 
apresentadas, desde a pré-produção, deverá respeitar a 
data de limite de 31 de maio de 2021.

I - . O proponente premiado deverá apresentar a 
Comprovação do Cumprimento do Objeto, em formulário 
específico a ser fornecido pela SECULT, após 30 (trinta) 
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dias do término da execução da proposta.

Art. 3º - Esta portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0063/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de Sonômetro Digital (Decibelimetro) para a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
- SEDUR do município de Camaçari.. Acolhimento: 
27/04/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
28/04/2021, às 09h00min; Disputa: 28/04/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília). Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 864862. Tel.: 
(71) 3621-6880/6665. Diego Manoel Oliveira da Paixão– 
Pregoeiro da COMPEL.

PREGÃO N.º 0064/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 26/04/2021 a partir das 09h00min; 
Abertura: 27/04/2021, às 09h00min; Disputa: 
27/04/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 866933. Tel.: (71) 3621-6776. Priscila Lins 
dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0393/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Elias Natan Moraes Dias, 
no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato nº 
0393/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA e 
a  e m p r e s a  T E C - R A D  T E C N O L O G I A E M  
RADIOPROTEÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
65.716.995/0001-37, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
dosimetria (ou monitoração) termoluminescente (TLD) 
individual, realizado de forma continuada, com 
fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) dosímetros 
individuais e Cinco dosímetros padrão e emissão de 
relatórios. 

Onde se lê:
Processo nº 0227.11.07.350.2020 Termo de 
Dispensa nº 0000/2020
Leia-se:
Processo nº 0227.11.07.350.2020 Termo de 
Dispensa nº 0024/2020

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 

condições do Contrato nº 0393/2020.

Camaçari, 05 de abril de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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