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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR IARA SILVA MATOS, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR JANETE APARECIDA ARAUJO E SILVA, 
para o cargo de Assessor Especial I, símbolo GAE I, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR GUSTAVO SILVA LIMA, para o cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do 
Governo - SEGOV, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR RAMON CRUZ DE JESUS, para o cargo de 
Diretor de Departamento, símbolo CC I, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR VICTOR DE ASSIS GURGEL, para o cargo de 
Assessor de Procurador II, símbolo PGM IV, da estrutura 
da Procuradoria Geral do Município - PROGER, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR EDGARD DE OLIVEIRA GONZAGA, para o 
cargo de Diretor, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria 
da Infraestrutura - SEINFRA, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR SANDRA CRISTINA CERQUEIRA REIS, para 
o cargo de Diretora, símbolo CC I, da estrutura da 
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, em 04 de janeiro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR LEON PEREIRA BRITO FRANCO, para o 
cargo de Diretor, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria 
da Infraestrutura - SEINFRA, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR JEFERSON COSTA MARINHO, para o cargo 
de Diretor, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da 
Infraestrutura - SEINFRA, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR MARCELO CRISTINO DOS SANTOS, 
cadastro nº. 62194, para o cargo de Gerente, símbolo 
GES IV, da estrutura da Secretaria da Infraestrutura - 
SEINFRA, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR MARCIA ROSA DOS SANTOS, cadastro nº. 
60841, para o cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, em 
04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR TATIANA FEITOSA DE AMORIM XAVIER, 
para o cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, em 04 de janeiro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR OLIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, para o 
cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura 
da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de janeiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR VALDELICE CONCEIÇÃO ALMEIDA, para o 
cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria do Governo- SEGOV, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR MIRALVA OLIVEIRA DOS SANTOS 
ARAUJO, para o cargo de Assistente de Secretário, 
símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria do Governo- 
SEGOV, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR TARSIS BANI MARTINS YWATA, para o 
cargo de Assessor Chefe, símbolo GES I-B, da estrutura 
da Secretaria do Governo- SEGOV, em 04 de janeiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR RODRIGO SANTOS GOIS, para o cargo de 
Secretário Executivo I, símbolo GAS III, da estrutura da 
Secretaria da Administração - SECAD, em 04 de janeiro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR GISLAINE NUNES DOS SANTOS, para o 
cargo de Assessor do Executivo II, símbolo GES III, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR MARIA DAS GRAÇAS FONSECA GAMA, 
para o cargo de Assessor Especial do Executivo, símbolo 
GES I-B, da estrutura da Secretaria do Governo - 
SEGOV, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR DORIVAL RIBEIRO DA CUNHA, para o cargo 
de Assessor Especial do Executivo, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR REMERSON FRANCIS SILVA CONCEIÇÃO, 
para o cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES I-
B, da estrutura da Secretaria da Administração- SECAD, 
em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR MAICON DA SILVA NEVES, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos- SESP, em 04 de janeiro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR RUTH DOS SANTOS RIBEIRO, para o cargo 
de Chefe de Gabinete do Prefeito, símbolo GES I-A, da 
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR JOICELEIDE ANGELA ANJOS DOS 
SANTOS, para o cargo de Diretora, símbolo CC I, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, em 
04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR JOÃO BATISTA REZENDE DE ALMEIDA, 
para o cargo de Superintendente, símbolo GAE I, da 
estrutura da Secretaria da Prefeitura Avançada da Costa 
de Camaçari, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS, 
para o cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS II, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR CLARICE SOUSA CURVELO, para o cargo 
de Coordenador, símbolo CC II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR SELMA DOS SANTOS ALVES, para o cargo 
de Coordenador, símbolo CC II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR SEBASTIÃO FIGUEIREDO ABREU, cadastro 
nº. 2364, para o cargo de Assessor Especial I, símbolo GAE 
I, da estrutura da Secretaria do Governo- SEGOV, em 04 de 
janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JANEIRO 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, resolve:

NOMEAR MARCELO SOARES DE CERQUEIRA, para o 
cargo de Diretor, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da 
Administração - SECAD, em 04 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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 201/2021,

 RESOLVE
 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) NADJANE 
ROSA SANTOS DE CARVALHO, matrícula nº 9918, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
ENFERMEIRO 30 HS, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, de 30 horas semanais para 15 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

DECRETO DE 09 DE ABRIL DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 00244.11.02.882.2021 e a finalização 
d o  p r o c e s s o  d e  a p u r a ç ã o  d e  f a t o s  
00288.00.15.383.2017.
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RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor DENILSON LIMA 
SANTOS, matricula nº 8518, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor I, lotado na 
Secretaria da Educação – SEDUC, com data retroativa a 
01 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO DE 12 DE MAIO 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,

Considerando a Decisão Judicial no Processo nº, 
8020229-43.2019.8.05.0039  resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o(a) candidato(a) no concurso 
público  001/2013  abaixo relacionado(a), e que atendeu 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

PROCESSO Nº 8020229-43.2019.8.05.0039 

FISIOTERAPEUTA
Nº.  Nome     Insc.            Clas.
01   Luana Silva Campos   82657755 14ª   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  12  DE MAIO DE 2021

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00105/2021
 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

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  

00437.11.02.904.2018,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) LIANE CORTES 

ALMEIDA, matricula nº 63812, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a0 7 DE MARÇO DE 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    
PORTARIA Nº 00125/2021

 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

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 
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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  

01714.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ANDRE ARAUJO DOS 

SANTOS, matricula nº 830197, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a1 2 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00081/2021
 DE 22 DE ABRIL DE 2021

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  

00651.11.02.904.2020,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SANDRA REGINA 

BARROS PINHEIRO, matricula nº 63937, ocupante do 
cargo de provimento efet ivo/estatutár io de 

PROFESSOR, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

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

06 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 414/2021
 DE 30 DE ABRIL 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 
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

CONCEDER ao (a) servidor (a) LÉLIA MARIA DOS REIS 
DIAS, matricula 7909, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Assistente Administrativo, lotado 

(a) na Secretaria da Cultura - SECULT, Licença Prêmio 
pelo período de 01 (Um) mês referente ao quinquênio 

aquisitivo de 07/05/2004 a 06/05/2009, a partir de 03 de 
Maio de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE ABRIL DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MARCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DA CULTURA
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PORTARIA Nº 16/2021
DE 07 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 o 
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 
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  
00382.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a PAULO 
HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA, matrícula nº 60615, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Assistente Administrativo, lotado na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania- SEDES, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, com data retroativa 
a 02 de janeiro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 07 DE ABRIL DE 2021.

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº 16/2021
DE 22 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 o 
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 
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  
00224.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a 
JAMILLE PEREIRA GUEDES, matrícula nº 63000, 

ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria da 
Saúde- SESAU, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 26 de abril de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 22 DE ABRIL DE 
2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE   

       

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Des. José Edivaldo Rocha 
Rotondano através do Mandado de Segurança, 
processo de nº 8036008-24.2020.8.05.0039 convoca o 
candidato classificado para o cargo de: ASSISTENTE DE 
ATIVIDADE TRIBUTÁRIO para comparecer na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 18 a 20/05/2021 das 09h00 às 12h00 e das 
13h00 às 14h00 para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
de nível superior), Carteira do Conselho Regional 
respectivo ou no órgão que regulamenta o exercício da 
profissão, histórico e certificado de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função 
com pré-requisito/escolaridade de nível fundamental, 
médio, ou técnico, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da 
foto e o verso), Carteira Nacional de Habilitação, quando 
o cargo exigir, comprovante de residência, PIS/PASEP, 
certidão de nascimento de filhos (menores de 21 anos), 
certidão de nascimento ou certidão de casamento, ou 
divórcio, certificado de reservista (sexo masculino), 
carteira de identidade, CPF, certidão de antecedentes 
criminais, uma foto 3 x 4 recente, Consulta Qualificação 
Cadastral (e-social).

ATENÇÃO

Os cand ida tos  deverão  acessar  o  l i nk :  

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

dex.xhtml e realizar a consulta Qualificação Cadastral 

(e-social) e apresentar o resultado da consulta, esta 

dever ser impressa.
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ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:  24/05 a 21/06/2021
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LÚCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307, 
APÓS ETAPA DE  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

 Os candidatos devem apresentar também os exames 
médicos nos termos do item 17 do edital de concurso 
público n° 001/2010 conforme período e horários 
relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura do 
concurso público n° 001/2010.
.
Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário 
de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade 
visual com ou sem correção devidamente emitida por 
médico profissional, raio X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de 
acuidade visual com ou sem correção devidamente 
emitida por médico profissional, raio X do tórax com 
laudo, eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA 
de próstata (homens).

CONVOCADO:

Processo nº 8036008-24.2020.8.05.0039
ASSISTENTE DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA 
 

Nº.   Nome                              Insc.           Clas.
01    NIVALDO MOREIRA BORGES   00502924       49ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2010. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir 07/05/2021

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição do candidato e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da convocação de 
nomeação.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 07 DE MAIO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 008/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz Daniel Lima Falcão 
através do Mandado de Segurança, processo 
nº8036008-24.2020.8.05.0039 convoca o(a) candidato 
(a) classificados para o cargo de: ENFERMEIRO - PCD 
para comparecer  a  Rua Francisco Drummond s/n 
Centro Administrativo – Centro  (1º andar 
SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 18 a 
20/05/2021  das 09:30 às 12h00 e das 13h00 às 14h00, 
para apresentação dos seguintes documentos em 
originais e cópias: Diploma (para cargos nível superior), 
Certificado de Especialização (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Residência Médica 
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão 
que regulamenta o exercício da profissão, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou reconhecida 
pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente 
registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da 
foto e o verso), comprovante de residência com CEP 
atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente, Consulta 
Qualificação Cadastral (e-social)  e uma foto 3 x 4 
recente. 

ATENÇÃO

Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.x
html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta deverá 
ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS :  24/05 a 21/06/2021
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307, 
APÓS ETAPA DE  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
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001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e  microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

Observação: Os convocados para os cargos da Área 
de Saúde deverão comprovar a vacinação 
antitetânica, dupla viral, hepatite e rubéola, mediante 
apresentação do Cartão de Vacina

CONVOCADOS:

Processo nº 0506741-37.2018.8.05.0039
ENFERMEIRO – PCD

Nº.  Nome      Insc.         Clas.
01  Ninaiara Silva Fernandes   82203566 1ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 
– www.camacari.ba.gov.br a partir de07/05/2021

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 07 DE MAIO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 59/2021
DE 10 DE MAIO DE 2021

Dissolve e Designa a nova Comissão Central de 

Avaliação de Estágio Probatório e de Avaliação de 

Desempenho para Desenvolvimento na Carreira.

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

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR os servidores Adione Lima da Silva 

- Matrícula- 61333, Sara de Andrade Santos - Matrícula- 

60559, e  Janete  da  Silva  Freitas  -  Matrícula-  60749,  

para  compor  a Comissão Central de Avaliação de 

Estágio Probatório e de Desempenho para 

Desenvolvimento na Carreira, previsto na Lei nº 

407/1998, Lei nº 873/2008, Lei nº 874/2008 e Decreto 

Regulamentar nº 4924/2010, alterado pelo Decreto 

4996/2011, sob a presidência da primeira, tendo como 

suplente a servidora Viviane Souza Fiaes, Matrícula - 

62453.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário, em 

especial a Portaria nº 123/2019 de 29 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, , EM 10 DE MAIO DE 
2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO N° 004/2021
DE 27 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a ratificação dos trabalhos de 

estruturação de PPP de Iluminação Pública 

no Município de Camaçari e autoriza o 

lançamento de Consultas e Audiências 

Púb l icas  do Pro je to  para  co lher  

contribuições junto da Sociedade Civil.

O CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA, no âmbito de suas atribuições legais, e 
considerando o disposto no art. 9º da Lei Municipal nº 
1.568, de 28 de dezembro de 2018, e no Decreto 
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Municipal nº 7.280, de 29 de janeiro de 2020, delibera o 
seguinte:  

Art. 1º- Ratifica todos os trabalhos de estruturação da 
Parceria Público-Privada dos serviços de iluminação 
pública do Município de Camaçari, desenvolvidos no 
â m b i t o  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o .  n º  
01093.1101.580.2018, com a manutenção do projeto no 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de 
Camaçari/BA para prosseguimento das providências 
pertinentes. 

Art. 2º- Reconhece os estudos técnicos apresentados de 
forma a ratificar a existência de viabilidade técnica, 
jurídica, econômica e financeira, bem como relevância 
social e política para a execução do projeto de Parceria 
Público-Privada dos serviços de iluminação pública sob 
as modalidades descritas na Lei Municipal nº 1.568, de 
28 de dezembro de 2018, aprovando, adicionalmente, a 
modelagem preliminar do projeto conforme apresentada 
na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de 
Camaçari/BA, no dia 23 de abril de 2021.

Art. 4º- Determina a publicação de avisos para, nos 
termos da legislação aplicável, promover a instauração 
de audiências e consultas públicas, visando colher 
contribuições da sociedade civil para aperfeiçoamento 
do projeto de Parceria Público-Privada dos serviços de 
iluminação pública do Município de Camaçari. 

Art. 5º- Determina que uma vez colhidas as contribuições 
da sociedade civil e realizados os ajustes finais nos 
documentos editalícios, o projeto de Parceria Público 
Privada dos serviços de iluminação pública do Município 
de Camaçari retorne para nova avaliação do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas do 
Município de Camaçari/BA. 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

CAMAÇARI, BAHIA, EM 27 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES

Secretário de Governo

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Secretário da Fazenda

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Des. Urbano e Meio Ambiente

WALDY FREITAS FILHO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DE 

CAMAÇARI/BA

Aos vinte e três dias do mês de abril, às 15 horas e 10 

minutos, na Sala Virtual Plataforma Microsoft Teams, foi 

realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor 

do Programa de Parcerias Público-Privadas e Concessões 

– CGPPP, do município de Camaçari/BA, instituído por 

força da Lei Municipal nº 1.568, de 28 de dezembro de 

2018, e regulamentado pelo Decreto nº 7.280, de 29 de 

janeiro de 2020. Estiveram presentes os Conselheiros: o 

Presidente do Conselho Sr. José Gama Neves, Secretário 

de Governo; o Sr. Joaquim José Bahia Menezes, Secretário 

da Fazenda – SEFAZ; o Sr. Waldy Freitas Filho, Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Econômico; a Sra. Andrea 

Barbosa Montenegro Silva, Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; o Sr. Bruno 

Nova Silva, Procurador-Geral do Município; a Sra. Alana 

Gonzales Tinoco, Coordenadora das PPP´s e Concessões 

do Munícipio, a Sra. Regina Estevam, Secretária Executiva 

do CGPPP e os convidados: Sra. Arlene Lima Rocha, 

Secretária de Serviços Públicos e Dr. Marcelo Cerqueira, 

Diretor da Comissão Central Permanente de Licitação.

Procedendo à abertura da reunião, o Senhor Presidente 

inaugurou os trabalhos do dia, agradecendo a presença de 

todos e reforçando o compromisso do Conselho para o 

aprimoramento da gestão pública do Município Camaçari, 

sobretudo considerando a pauta da reunião envolvendo a 

análise do projeto de Parceria Público-Privada para 

outorga, à iniciativa privada, da prestação dos serviços de 

iluminação pública do Município de Camaçari. Afirmou ser 

uma data marcante que comprova todo o esforço de quase 

dois anos de trabalho, com discussões técnicas e análises 

de um processo recente no ambiente da gestão pública, 

que é a Parceria Público-Privada - PPP. Salientou a 

intenção do governo em modernizar o Parque energético da 

cidade e sinalizou que a via escolhida para desenvolver o 

projeto de viabilidade da Iluminação Pública foi através do 

FEP – Fundo de Estruturação de Projetos, administrado 

pela Caixa Econômica Federal.

Dando prosseguimento, destacou o trabalho do grupo 

técnico formado pelos órgãos do governo, em especial a 

SESP, a PROGER e a SEFAZ que participaram ativamente 

das discussões junto às consultorias e, em cada momento 

do desenvolvimento do projeto, trouxeram teses e pontos 

de vistas que contribuíram para o desenvolvimento do 

projeto e o levaram ao patamar de aceite pelo município em 
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novembro de 2020. 

Ressaltou que do aceite do projeto até aos dias atuais, o 

governo passou pelos efeitos decorrentes do período 

eleitoral e da pandemia, o que levou o tema da PPP ficar 

hibernado. Após este período, o CGPPP uniu esforços para 

retomar as discussões, realizar reavaliações, muitas delas 

apresentadas pelos Conselheiros, em especial, o 

Procurador Bruno Nova e o Secretário Joaquim Bahia, da 

SEFAZ, e que foram discutidas em reuniões com a 

consultoria técnica, CEF e o IFC.

Após a síntese do processo que desencadeou o projeto da 

PPP, com todas as dificuldades que o CGPPP sofreu frente 

ao cenário mundial que se apresenta, o presidente afirma 

estar no momento de avaliar os futuros passos, sejam na 

decisão da aprovação ou do não acolhimento do referido 

projeto de PPP de Iluminação Pública. Em seguida, registra 

os agradecimentos a todos os técnicos do governo que 

participaram desse processo e que, de agora em diante, 

pretende seguir na linha das discussões externas, das 

audiências públicas junto à Câmara Municipal e da 

Licitação. 

Ato subsequente, o Presidente do CGPPP concedeu a 

palavra à Coordenadora Sra. Alana Gonzalez, que 

apresentou a linha do tempo do projeto, iniciando sua fala 

com a explanação sobre a construção do projeto em 

questão, explicando que, com a criação do Fundo de Apoio 

à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de 

Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – FEP, 

através da Lei Federal nº 13.529, de 4 de dezembro de 

2017, as administrações públicas passaram a contar com 

essa importante ferramenta para o desenvolvimento de 

seus projetos de concessões e PPP. Ressaltou que o FEP 

tem por finalidade exclusiva apoiar Estados, Municípios e o 

Distrito Federal na estruturação de projetos de Parcerias 

Público-Privadas e Concessões, financiando os Estudos de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA que 

são necessários para a contratação de um projeto de 

concessão ou de parceria público-privada e que recebe 

aportes do Tesouro Nacional e é administrado pela Caixa 

Econômica Federal – CEF.

Dando seguimento, a coordenadora informou que em 27 

julho de 2018, a CAIXA - FEP publicou o Aviso de 

Chamamento Público no setor de Iluminação Pública e de 

Saneamento Básico e que essa primeira iniciativa visou 

selecionar entes federativos interessados em receber apoio 

técnico e financeiro do Governo federal para estruturação 

de projetos de modernização do parque de iluminação 

pública, proporcionando serviços melhores e mais 

eficientes para a população, bem com serviços de 

saneamento. As propostas foram submetidas por meio do 

sistema do Governo Federal, SELECON – Seleção de 

propostas de estudo para Estruturação de Concessões. E, 

que o secretário José Gama, através da SEGOV, foi o 

responsável pelo cadastramento do município de 

Camaçari. 

A Sra. Alana informa que os municípios interessados em 

participar do certame, puderam apresentar suas propostas 

entre 1º e 22 de agosto de 2018, de acordo com o Aviso de 

Chamamento Público. E, em 02 de agosto de 2018, a SESP 

de Camaçari, apresentou justificativa para participação do 

município no processo de seleção, considerando os 

seguintes benefícios com a contratação da PPP: 

alinhamento com as novas tecnologias globais de 

modernização e sustentabilidade; modernização completa 

do parque de iluminação pública num curto prazo; redução 

com os custos da fatura de energia; agilidade na 

manutenção seja ela adoção de tecnologias de 

monitoramento ou adoção de métricas de desempenho; 

melhor ia dos índices de segurança públ ica;  

sustentabilidade; eficientização; melhorias dos níveis de 

serviços; possibilidade de implantação de projetos de 

iluminação especial e atendimento aos padrões normativos 

de iluminação pública. Em sessão ordinária, no dia 10 de 

agosto de 2018, o Conselho Gestor de Parcerias Público 

–Privadas – CGPPP decidiu pela adesão do município na 

seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2018. 

Dentre os 47 municípios brasileiros habilitados pelo 

Programa FEP, Camaçari ficou na 19ª posição. Alguns dos 

requisitos exigidos para que Camaçari fosse selecionada 

foi o cumprimento de limites de despesas com pessoal 

estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

existência de Lei Municipal de PPP própria. A primeira Lei 

de PPP do município foi à lei nº 1069/2010. 

A coordenadora lembra que a CEF e a Prefeitura de 

Camaçari assinaram contrato em 21 de março de 2019 para 

o gerenciamento dos serviços de assessoramento técnico 

especializados para a estruturação dos projetos de 

concessão dos serviços de iluminação pública, com recurso 

do FEP CAIXA, do GIF (Global Infrastructure Facility) e com 

contrapartida financeira do Município de Camaçari, em 

quase dois anos de desenvolvimento de estudos com o 

acompanhamento direto desta Coordenação e do grupo 

técnico criado para auxiliar nas discussões a respeito do 

PPP. Encerra sua fala, considerando esta fase decisiva 

para o prosseguimento da fase externa da PPP, com a 

deliberação do projeto e autorização para consulta pública. 
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O presidente solicita aos conselheiros que tomem posse da 

palavra e fiquem à vontade para externar suas avaliações e, 

decidirem seus votos de forma fundamentada.

O Secretário Waldy, primeiro conselheiro a se manifestar, 

alerta para pontos a serem esclarecidos, ora manifestado 

pelo secretário Joaquim. 

Em resposta à colocação do secretário Waldy, o 

conselheiro Joaquim compartilha uma tela sobre o Fluxo de 

Caixa e observa que a demora com que o processo da PPP 

ocorreu, devido às causas já relatadas nesta reunião, talvez 

tenha prejudicado os dados do projeto. Analisa que 

ocorreram mudanças na base de iluminação pública do 

município neste período e observa no Fluxo de caixa do 

cenário 1 (apresentado inicialmente pela consultoria) que a 

viabilidade estava clara, inclusive com sobras em todos os 

exercícios, demonstrando que os recursos davam para 

pagar a COSIP e que a taxa da arrecadação permitia o 

pagamento do Verificador Independente – VI e que, ainda, 

sobravam-se recursos. Contudo este cenário não é o real, 

tendo em vista o aumento do Parque. Informa que o cenário 

3 será descartado devido à previsão de uma oferta na 

licitação por parte dos concorrentes e que o governo não 

pode apostar nisso. Aponta para o cenário 2 e identifica que 

no primeiro ano existe uma sobra de recursos e no segundo 

ano também, porém, no terceiro ano verifica-se que os 

dados estão muito apertados. 

O Conselheiro Joaquim retoma o cenário 2 e observa que, 

quando da realização dos estudos de viabilidade, a partir 

dos dados existentes em 2019, o projeto teve sua 

viabilidade demonstrada, mas que, durante o cumprimento 

da fase de consulta pública, os estudos deverão ser 

atualizados, de forma a permitir que o procedimento 

licitatório seja lastreado nos dados mais atualizados, para a 

garantir a sua viabilidade econômica, observadas as 

questões orçamentárias pertinentes e eventuais 

providências futuras, termos nos quais vota pela aprovação 

do projeto, para o início da fase de submissão à consulta 

pública.

Todos concordam com a aprovação do projeto e a Sra. 

Alana considera a fala do conselheiro Joaquim, 

confirmando que os dados registrados são do ano 2019, o 

que traz a necessidade de que em momento anterior à 

licitação, esses dados sejam atualizados e continuem 

garantindo a viabilidade do projeto. 

Encerrada a apresentação e feitos os esclarecimentos 

adicionais requeridos, os representantes ratificaram os 

trabalhos desenvolvidos até o momento pronunciando-se 

favoravelmente sobre a continuidade do Projeto, haja vista 

sua pertinência e relevância ao interesse público municipal. 

Ultrapassados estes pontos, passou-se à deliberação pelo 

CGPPP sobre o Projeto, tendo sido acordado, por 

unanimidade, as seguintes determinações: (i) os 

Conselheiros acataram os termos do Projeto, ratificando 

todos os atos realizados pela Administração Pública no 

â m b i t o  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

01093.11.01.580.2018, bem como mantendo o projeto no 

Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas para 

fins do prosseguimento das providências cabíveis; (ii) os 

Conselheiros aprovaram a viabilidade e modelagem do 

Projeto conforme apresentada em reunião, considerando 

atendidos, até o momento, todos os requisitos da Lei 

Municipal nº 1.568, de 28 de dezembro de 2018, inclusive 

para fins de reconhecimento da relevância social e política 

para a execução o Projeto; e, por fim, (iii) os Conselheiros 

determinaram a publicação de aviso para instauração de 

audiência e consulta pública, visando colher contribuições 

da sociedade civil para aperfeiçoamento do Projeto, 

determinando, ainda, que, uma vez colhidas as 

contribuições da sociedade civil e realizados os ajustes 

finais nos documentos editalícios, o Projeto retorne para 

nova avaliação do CGPPP.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 

encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente ata por 

mim, Regina Estevam, Secretária Executiva do CGPPP, 

que lida e achada conforme, segue assinada pelo 

Presidente e demais interessados.

JOSÉ GAMA NEVES
Secretário de Governo/Conselheiro

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda/Conselheiro

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Des. Urbano e Meio Ambiente/ Conselheiro

WALDY FREITAS FILHO
Secretário de Desenvolvimento Econômico/Conselheiro

BRUNO NOVA SILVA

Procurador-Geral do Município/Conselheiro

ARLENE LIMA ROCHA
Secretária de Serviços Públicos/Convidada

MARCELO CERQUEIRA
Diretor da COMPEL/Convidado

ALANA GONZALES TINOCO
Coordenadora das PPP´s e Concessões

REGINA ESTEVAM MARGARIDA

Secretária Executiva
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 047 / 2021
30 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 01987.22.09.461.2020, de 21 de 
dezembro de 2020,
RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado BOA NOVA INCORPORAÇÃO E 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, inscrito (a) no 
CNPJ nº 13.083.658/0001-56, com sede na Rua Itatuba, 
n° 201, Parque Bela Vista, Salvador/BA, para a 
construção de um empreendimento, do tipo serviços 
hoteleiros denominado Apart Hotel, em uma área total 
de 4.940,47 m², composto de 34 unidades em 07 blocos 
mais áreas de apoio e lazer, sendo área construída total 
de 2.894,63 m²; área ocupada de 1.178,49 m²; área 
permeável de 3.597,81 m²; localizado no Loteamento 
Alphaville Guarajuba, Lotes 01 e 02, Quadra CO4, 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA, 
nas coordenadas UTM 597.452  E / 8.597.666  S, 
inserido na poligonal da Zona de Expansão Controlada 
– ZEC 2, da Macrozona MG-ZU.2, 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 C da APA Lagoas de Guarajuba, 
conforme Resolução CEPRAM n° 388, de 12 de março 
de 1991. Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e das seguintes 
condicionantes: I - apresentar no prazo de 30 (trinta) 
dias: a) projeto luminotécnico do empreendimento 
aprovado pelo Centro Tamar/ICMBio, previamente à 
fase de instalação, conforme Ofício SEI n° 35/2019-
DIBIO/ICMBio, de 14 de março de 2019, e 
Condicionante XLVII da Portaria INEMA n° 17.952, 
devendo executar o empreendimento somente após 
a aprovação; b) outorga de direito de uso de recursos 
hídricos referente ao caso específico de lançamento de 
dreagem de águas pluviais na lagoa existente próxima ao 
empreendimento; II -  atender as condicionantes da 
Portaria INEMA n° 17.952, de 19 de março de 2019, 
que dispõe sobre a Autorização de Supressão de 
Vegetação Nativa e Licença de Instalação do 

Loteamento Alphaville Guarajuba – Fase I, no que for 
pertinente; III - atender as condicionantes do Ofício 
SEI n° 35/2019-DIBIO/ICMBio, de 14 de março de 
2019, que estabelece medidas mitigadoras 
complementares para o empreendimento Alphaville 
Costa dos Coqueiros (Setor I) referentes a aprovação 
do projeto luminotécnico; IV - 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; V - executar os projetos apresentados e 
aprovados pela CLA/SEDUR, com acompanhamento 
técnico da obra (ATO), visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes: a) projeto de drenagem 
de águas pluviais, priorizando 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; b)  projetos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, em atendimento às condicionates 
estabelecidas na Carta de Viabilidade da Embasa n° 
022VT/19-DM de 10.04.2019, apresentando 
documentos comprobatórios de aprovação dos projetos; 
VI - apresentar projeto de paisagismo, contemplando 
espécies endêmicas, em atendimento ao disposto na 
Condicionante XIX da Portaria INEMA n° 17.952, 
priorizando o uso de espécies nativas arbóreas e 
arbustivas e atendendo o percentual mínimo exigido pela 

2Lei Municipal n° 913/2008 de uma árvore por cada m  de 
área verde; VII - atender à Condicionante V da Portaria 
INEMA n° 17.952, referente a faixa de 60 m de recuo da 
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preamar máxima para construção do passeio paralelo a 
linha de praia; VIII -  atender à Condicionante XLVI da 
Portaria INEMA n° 17.952, referente ao aspecto do recuo 
d a  p r e a m a r  m á x i m a  p a r a  c o n s t r u ç ã o  d o  
empreendimento, que neste caso, deve ser de 90 m, 
sendo 80 m de recuo da linha de preamar até o limite do 
lote e mais 10 m de recuo a partir do fundo do lote; IX – 
atender à Anuência  n° 01/2014 da APA Lagoas de 
Guarajuba, compreendendo os dispositivos: a) não 
permissão para alimentar os animais silvestres ex situ na 
edif icação, implantação e funcionamento do 
empreendimento; b) as espécies da fauna exóticas ou 
domésticas, porventura ocorrentes na área, deverão ser 
removidas adotando-se medidas de proteção, manejo, 
monitoramento, e fiscalização contra novas invasões; c) 
executar o Plano de Salvamento de Fauna e Flora, 
incluindo seu manejo e transporte quando necessário, 
conforme aprovado pelo INEMA, Art 4° da Portaria n° 
17.952; X – apresentar à SEDUR: a) outorga de direito de 
uso de recursos hídricos, emitida pelo INEMA, ou sua 
dispensa, em caso de utilização de poços ou fontes 
naturais, lançamento de efluentes, drenagem de águas 
pluviais com deságue em manancial, realização de 
obras/intervenções no corpo hídrico; b) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme Resolução 
CEPRAM n° 4578/2017, que têm por objetivo prevenir, 
reduzir e controlar os riscos, e em conformidade com 
a Norma Regulamentadora NR-18; c) Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com 
relatório técnico conclusivo, em caso de intervenção 
em APP existente na área de abrangência do 
empreendimento; XI - cumprir rigorosamente e 
apresentar os resultados:  a)  Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC), devendo seguir os requisitos estabelecidos 
na Lei Estadual nº 12.932 de 2014, que dispõe sobre 
seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos, e 
estabelece normas relativas à gestão e ao 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos; b) 
Programa de Educação Ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; XII - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente (APP) existentes na área de 
abrangência do terreno, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção, 
delimitação em gradil e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida;  
XIII - é proibido: a) lançamento de qualquer tipo de 
efluente no solo, no corpo hídrico ou drenagem pluvial, 
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;  XIV – cumprir os termos da 
manifestação quanto a supressão de vegetação e 
apresentar relatório de cumprimento de condiciontes 
acompanhado dos documentos comprobatórios; XV - 
atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste município, e 
executar o projeto conforme planta de situação resultante 
da AOP n° 019/2020 de 28.08.2020; XVI - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente 
ou ação resultante das atividades desenvolvidas que 

afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na 
área de influência do empreendimento, adotando as 
medidas corretivas cabíveis; XVII - atender 
rigorosamente às condicionantes estabelecidas nesta 
Portaria, e encaminhar anualmente, o relatório de 
cumprimento de condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; 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 
multa e revogação da licença ambiental descumprir 
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 30 DE MARÇO DE 2020.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA   
SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE/ 

CONSELHEIRO

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  

PORTARIA N.º 048 / 2021
30 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 01429.22.09.828.2020, de 13 de 
outubro de 2020, 

RESOLVE

Art. 1.º Conceder RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
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interessado KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 00.891.935/0003-77, com sede 
na Avenida Henry Ford, n° 2000, Prédio Kautex, Polo 
Industrial de Camaçari (PIC), Camaçari/BA, 
coordenadas UTM 577.715 E / 8.598.874 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 da atividade de produção e 
montagem anual de 300.000 unidades de reservatórios 
de combustíveis, tubos de alimentação de combustíveis, 
reservatórios de água e dutos de ar para veículos, para 
atendimento e demanda de produção do Complexo 
Industrial Ford Nordeste - CIFN, numa área total de 

22.475,00 m . Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes:  I - 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, 
e da Portaria INEMA n° 17.147 de 24 de outubro de 
2018 referente a Renovação da Licença de Operação 
da CIFN, no que for pertinente; II - operar a unidade de 
acordo com o exigido nas normas legais, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os 
impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; III – atualizar o Relatório 
Técnico de Garantia Ambiental (RTGA), objetivando 
apresentar: a) resumo das principais ações da CTGA 
no ano anterior; b) resultados obtidos na área 
ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança; c) demonstrativos do desempenho 
ambiental da atividade, ilustrados com gráficos e 
planilhas; d) situação dos condicionantes das 
Licenças Ambientais; e) registro dos acidentes 
porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; f) política ambiental, caso tenha havido 
alguma alteração daquela apresentada na 
implementação da CTGA; IV – 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)  
P lano  de  Emergênc ia  Ambienta l  (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;  V –  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; VI – 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; VII - 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; VIII - 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;  IX - 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;  X - 
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; XI - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada do 
Complexo Industrial Ford Nordeste, 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 
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tratamento e disposição final em empresas 
licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de 
Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP); XII - 
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; XIII -  
garantir a estanqueidade do sistema de esgotamento 
sanitário e realizar limpezas periódicas do sistema de 
captação de águas pluviais, encaminhando os 
efluentes sanitários para a rede geral do Complexo 
Industrial Ford Nordeste, dando a disposição final 
ambientalmente adequada; XIV - 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; XV 
- atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas 
e regulamentos administrativos deste município; 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 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 30 DE MARÇO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA   
SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE/ 

CONSELHEIRO

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  

PORTARIA N.º  054  /2021
13  DE ABRIL 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 pelas Resoluções CEPRAM n°4.420, de 
27 de dezembro de 2015 e 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 02020.22.09.828.2020, de 
23 de dezembro de 2020,

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
empresa HOBER BAHIA INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 07.952.968/0001-67, com sede 
na Rua Sucupira, s/n°, Parque das Palmeiras, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM: 576382, 8596858, 
para a atividade de fabricação de artefatos de material 
plástico para uso nos bancos e painéis de automóveis, 
com capacidade produtiva de 80 toneladas de 
produtos/mês, numa área total de 4.800,00 m², inserida 
na poligonal da Zona de Transformação, Comércio e 
Serviços - ZTCS da Macrozona CA-ZU 1 - Camaçari-
Sede, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008 e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, 
nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
manter-se atento quanto aos condicionantes 
estabelecidos na licença anterior (Portaria nº054/2018, 
Processo nº0534.22.09.461.2018, de 21/03/2018), 
fazendo a gestão adequada das atividades em 
conformidade com os padrões de proteção ao meio 
ambiente e de segurança em vigor e buscando: a) 
otimizar sistema de produção; b) 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; c) priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; II. conservar e atualizar sempre os programas 
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coletivos relacionados à saúde, higiene, segurança 
operacional e meio ambiente; III. apresentar à SEDUR 
Rela tór io ,  acompanhado da documentação 
comprobatória, com os resultados obtidos durante o 
treinamento dos funcionários, nas áreas de segurança, 
saúde ocupacional e meio ambiente e quanto à execução 
dos planos e programas propostos como: o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólido - PGRS, o Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, o Plano de 
Atendimento a Emergências e o Programa de Controle 
Médico em Saúde Ocupacional – PCMSO. Prazo: 
noventa dias; IV. cumprir os requisitos estabelecidos nas 
normas regulamentadoras: a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o Sistema de Proteção 
Contra Incêndio, NR - 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, NR - 06 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; c) operar 
adequadamente as máquinas e equipamentos, NR - 11 
do Ministério do Trabalho e Emprego; V. manter em bom 
estado de conservação a sinalização horizontal e vertical 
das vias internas da empresa, áreas de manuseio de 
produtos, áreas de estocagem de materiais, conforme 
padrão legalmente estabelecido; VI. manter nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 
nocivos à saúde, os rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente; VII. manter a edição mais recente 
da FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos nos locais onde se manuseiam os 
produtos químicos, para conhecimento dos funcionários; 
VIII. encaminhar o material recolhido na limpeza da fossa 
séptica para a Estação da EMBASA, a fim de que seja 
dada a disposição final adequada, mantendo na empresa 
o controle da nota fiscal correspondente e respectivo 
comprovante de recebimento; IX. acondicionar os 
resíduos sólidos em recipientes fechados, em área 
coberta e piso impermeabilizado, mediante a instalação 
de baias, encaminhando-os para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de 
l impeza públ ica municipal ;  X.  acondic ionar 
adequadamente os resíduos perigosos gerados em 
decorrência das operações e enviar através de 
transportador credenciado, com a competente 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos – 
DTRP, para tratamento e/ou disposição em instalação 
devidamente licenciada; XI. armazenar adequadamente 
os resíduos oleosos gerados na manutenção dos 
equipamentos e destiná-lo para empresas de rerrefino 
devidamente licenciadas, obedecendo os requisitos do 
transportador devidamente credenciado; XII. obedecer 
condicionantes estabelecidos na Declaração de 
D i s p e n s a  d e  C a p i t a ç ã o  
(nº2018.001.004396/INEMA/LIC-04396), emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, 
para uso de água do poço; XIII. manter em seus arquivos 
documentação  comproba tó r ia  de  p rodu tos  
movimentados, contemplando relação, quantidade, 
origem e destino, para fins de fiscalização; XIV. manter a 
baia de contenção dos resíduos perigosos em bom 
estado de conservação e de acordo com os requisitos 
n o r m a t i v o s ;  X V.  a t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 

contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XVI. atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, 
obedecendo os prazos estabelecidos para o 
encaminhamento de relatório de cumprimento dos 
condicionantes, com aos documentos comprobatórios; 
XVII. é considerada infração ambiental, passível de 
multa, descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XVIII. comunicar imediatamente 
à SEDUR, quanto da ocorrência de acidentes ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas, que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente; XIX. 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.

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 13 DE 
ABRIL DE 2021

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA   
SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE/ 

CONSELHEIRO

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  

PORTARIA N.º 058 / 2021
13 DE ABRIL 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 
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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  
00342.22.09.828.2021, de 22 de fevereiro de 2021,

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 ATACADÃO S.A., inscrito no CNPJ sob nº 
75.315.333/0165-36, com sede na Via Parafuso, BA-535, 
Antiga Fazenda Limoeiro, Distrito Sede, Camaçari-BA, 
nas coordenadas UTM 575.329 E / 8.594.412 S, inserido 
na poligonal da Zona de Expansão Comércio e Serviços 
(ZECS 2), Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 
03 de setembro de 2008, para a continuidade do 
funcionamento da atividade de comércio atacadista de 
mercadoria em geral, do tipo hipermercado, numa área 
total de 28.995,71 m² e área construída de 11.084,63 m². 
Esta Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - comparecer na CPA/SEDUR, no prazo 
de 30 (trinta) dias, para assinatura do Termo de 
Compromisso – Medida Compensatória, referente ao 
não atendimento para renovação da Portaria SEDUR 
004/2018 e, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar 
documentos comprobatórios de cumprimento do Termo 
de Compromisso  - Medida Compensatória; II - 
apresentar à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
Alvará da Vigilância Sanitária, atualizado; III - 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;  IV - 
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 que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e segundo critérios de 
classificação da ABNT NBR 10.004; b) Programa de 
Educação Ambiental, conforme Lei Estadual n° 
12.056/2011, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; c)  Plano de Emergência 
Ambiental (PEA), contemplando a identificação de 
cenários emergenciais (situação crítica, acontecimento 
perigoso ou incidente) capazes de desencadear 
processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; V –  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; VI - manter em perfeito estado de 
conservação os dispositivos de sinalização horizontal e 
vertical das vias internas da empresa, áreas de 
armazenamento, produção, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII - 
fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à SEDUR 
quando do requerimento de renovação desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos;  VIII - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  IX - anexar nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 
nocivos à saúde, rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente, e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; X - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada (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); XI -  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; XII -  operar adequadamente a Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE) e promover a 
manutenção da mesma, somente com empresas 
certificadas, bem como, realizar periodicamente a coleta 
e análise laboratorial de amostras dos efluentes tratados 
na entrada e saída da ETE; XIII – apresentar o laudo 
analítico certificado pelo INMETRO assinado por 
profissional responsável pela análise dos seguintes 
parâmetros presentes no efluente após tratamento: DBO 
e Coliforme Termotolerante e, informar à SEDUR caso 
ocorra alguma alteração na ETE ou nas características 
do efluente após tratamento; XIV - 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; XV - atender aos parâmetros 
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urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste município; XVI - não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente (APP), sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
ambiental vigente; 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 
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 
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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 13 DE 
ABRIL DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA   
SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE/ 

CONSELHEIRO

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  
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AVISO DE ABERTURA 
PREGÃO N.º 078/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

PREGÃO N.º 078/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: 

Acolhimento: 
24/05/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 25/05/2021, 
às 09h00min; Disputa: 25/05/2021, às 10h00min. 
(Horário Brasília).  Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: . Tel.: (71) 3621-6880. 
Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

 

Cujo o 

. C

Acolhimento: 26/05/2021 a partir das 08h00min; 

Abertura: 27/05/2021, às 09h00; Disputa: 27/05/2020, às 

10h30. 

 

Registro de preços para 
aquisição de materias de expediente (GRAMPEADOR 
METALICO 25 FOLHAS, GRAMPEADOR ALICATE 25 
FOLHAS, GRAMPEADOR METAL 240 FOLHAS, 
PERFURADOR 2 FUROS 70 FOLHAS) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Municipal. 

www.licitacoes-
e.com.br 871838

     AVISO DE ADIAMENTO               
PREGÃO N.º 0071/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

torna público, para conhecimento dos interessados, que 

em virtude da impossibilidade de resposta em tempo 

hábil dos questionamentos, fica ADIADO o acolhimento 

de propostas e a sessão de abertura do PREGÃO N.º 

0071/2021 (ELETRÔNICO). Tipo: Menor Preço Global,

objeto da presente licitação é a: Contratação De 

Empresa Especializada Em Serviços De Regularização 

Fundiária Com A Entrega De Título De Regularização 

Fundiária Para O Atendimento Do Processo De 

Regular ização De 798 Famíl ias Atendendo 

Aproximadamente (3.000 Pessoas), Abrangendo O 

Bairro Burisatuba Neste Município, Objeto Do Tc N.º 

0301.507.81 / 2009, na forma do Anexo 01 e seus 

complementares onforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Termo de Referência 

5302/2020, Edital e seus anexos. ADIADO para o dia: 

(Horário Brasília). Edital/Informações: 

compel.obras2020@gmail.com ( Licitação Banco do 

Brasil n.º: 869158. Camaçari, 10 de maio de 2021. Tel.: 

(71) 3621-6879 – Ana Carolina Iglesias – Pregoeira da 

COMPEL).
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AVISO DE PRORROGAÇÃO  
PREGÃO N.º 073/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

TERMO DE REVOGAÇÃO
 
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 09 do PREGÃO N  

0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

. 10/05/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – Secretário da Saúde.

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de alterações no Anexo I – 
Termo de Referência do edital, a sessão para 
acolhimento, abertura das propostas de preços e disputa 
referente PREGÃO N.º 073/2021  (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de exumação de 
corpos, coleta, transporte, incineração/cremação e 
destino final de ossadas humanas nos 07 (sete) 
cemitérios do município de Camaçari (Gleba H, Gleba C, 
Parafuso, Vila de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e 
Barra de Pojuca), fica PRORROGADO o Acolhimento: 
24/05/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 25/05/2021, 
às 09h00min; Disputa: 25/05/2021, às 10h00min. 
(Horário Brasília). Edital reformulado/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br (Licitação n.º: 870661). Tel.: 
(71) 3621-6880 – Wadna Cheile Melo da Costa

registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
HOMOLOGAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Homologação do 
PREGÃO - N.º 0020/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é a Aquisição de aparelhos para fisioterapia 
cadast rados na proposta  de aqu is ição n°  
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II), 
veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1650 do dia 
20/04/2021. 

Onde se lê:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 

020/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
Aquisição de aparelhos para fisioterapia cadastrados na 
proposta de aquisição n° 11432.780000/1200-03 para as 
Unidades do Centro Multi de Reabilitação Física e 
Intelectual (CER II). LOTE 01: PROMINENTE 
FORNECEDOR: MICRO SERVICE ELETRONICOS 
EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 5.228,64 (cinco mil 
duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro 
centavos); LOTE 02: PROMINENTE FORNECEDOR: 
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ 810,00 (oitocentos e dez reais); LOTE 03: 
F R A C A S S A D O ;  L O T E  0 4 :  P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR: MICRO SERVICE ELETRONICOS 
EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 244,00 (duzentos e 
quarenta e quatro reais); LOTE 05: FRACASSADO e 
L O T E  0 6 :  F R A C A S S A D O .  D A T A  D A  
HOMOLOGAÇÃO: 12/04/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. 

Leia-se:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
020/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
Aquisição de aparelhos para fisioterapia cadastrados na 
proposta de aquisição n° 11432.780000/1200-03 para as 
Unidades do Centro Multi de Reabilitação Física e 
Intelectual (CER II). LOTE 01: FRACASSADO; LOTE 
02: FRACASSADO; LOTE 03: FRACASSADO; LOTE 
04: FRACASSADO; LOTE 05: FRACASSADO; LOTE 
06: FRACASSADO e LOTE 07: PROMINENTE 
FORNECEDOR: CCK COMERCIAL LTDA; VALOR 
GLOBAL: R$ 2.976,00 (dois mil novecentos e setenta 
e seis reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/04/2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0355/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO    DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  F U N E R Á R I A  
ALTERNATIVA EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 
0355/2019, firmado originalmente firmado em 26 de julho e 
2019, com vigência de 12 (doze) meses contados da data 
de sua assinatura, conforme objeto retro citado.  DO 
PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir 
de 26 de julho de 2021, passará a viger até 26 de julho de 
2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato nº 
0355/2019, no valor de R$ 1.782.771,00 (um milhão, 
setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um 
reais), não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo 
de vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando 
a parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais. Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original.  Os recursos financeiros para 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
11 de Maio de 2021 - Ano XVIII
Nº 1664 - Pagina. 24 de 25 



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
11 de Maio 2021 - Ano XVIII
Nº 1664 - Pagina. 25 de 25

pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Projeto/Atividade: 4050; 
Natureza da Despesa: 33903200; e Fonte: 0100000.  DA 
RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
A S S I N AT U R A : C a m a ç a r i - B A , 0 7  d e  m a i o  d e  
2021.RENOILDES SANTOS OLIVEIRA.MUNICÍPIO. 
FUNERÁRIA ALTERNATIVA EIRELI .  CONTRATADA. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
297/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: INFINITI TECNOLOGIA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade a cláusula 
quinta do contrato n° 297/2020, originalmente firmado em 
19 de fevereiro de 2020, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados a parti da emissão da ordem de serviço, que se 
deu em 04 de maio de 2020, conforme objeto retro 
citado.DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 04 de maio de 2021. Passará a viger até 04 de maio 
de 2022.DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipulado pelo contrato 
n°297/2020 e seu primeiro aditivo, cujo valor contratual é de 
R$ 3.917.609,09 (três milhões, novecentos e dezessete mil, 
seiscentos e nove reais nove centavos), compondo – se o 
mesmo, na presente situação, de saldo contratual residual 
no valor de R$ 1.112.518,11 ( um milhão, cento e doze mil, 
quinhentos e dezoito reais e onze  centavos) e aditivação 
do contrato em mais R$ 2.805.090,98 ( dois milhões, 
oitocentos e cinco mil, noventa reais e noventa e oito 
centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 03 de maio de 2021. JOAQUIM JOSÉ 
BAHIA MENEZES.MUNICÍPIO. INFINITI TECNOLOGIA 
LTDA.CONTRATADA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2021 DO 
CONTRATO Nº 0230/2019 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E ADERALDO 

GUEDES DA CRUZ.

A SECRETARIA DE SAÚDE 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. Elias Natan 
Moraes Dias, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 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 0230/2019, conforme Processo nº 
0429/2019, 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 0429/2019 e Termo de Dispensa nº 
0018/2019.

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
CARDELAL, SU 003 - 201 PA SEGUNDO, CAMAÇARI 
DE DENTRO, CAMAÇARI - BAHIA, COM A 
FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE 
SAÚDE.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 06 de Maio de 2021.

Elias Natan Morais Dias
Secretário de Saúde
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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