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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 181/2021, 

  

RESOLVE 

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 
TRABALHO para o (a) servidor (a) AGDA SILVA 
COSTA, matricula nº 832112, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ARQUITETO, lotado 
(a) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR, de 30 (trinta) horas semanais para 
40 (quarenta) horas semanais, a partir da data da 
publicação deste Decreto. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE JUNHO DE 2021. 

DECRETO DE 08 DE JUNHO 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 decreto Municipal 
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e, 

 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 182/2021, 

RESOLVE 

   

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

               

                                                                
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 
MEIO AMBIENTE

DECRETO DE 08 DE JUNHO 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. 874/2008 de 04 Abril de 2008 e Decreto 
Municipal nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e, 

 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 275/2021, 

    

RESOLVE 

RETORNAR a carga horária do (a) servidor (a) ANA 
SILVA BARBOSA CHAVES, matrícula nº 7327, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de MÉDICO, 
lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 40 
(quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas 
semanais, a partir da data da publicação deste Decreto. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JUNHO DE 2021. 

  

  DECRETO DE 08 DE JUNHO 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 decreto Municipal 
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e, 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETOS



CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 
TRABALHO para o (a) servidor (a) RAFAELA XAVIER 
IMPROTA LEITE, matricula nº 832063, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de ARQUITETO, 
lotado (a) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUR, de 30 (trinta) horas semanais 
para 40 (quarenta) horas semanais, a partir da data da 
publicação deste Decreto. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE JUNHO DE 2021. 

  

 

  

DECRETO DE 08 DE JUNHO 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 decreto Municipal 
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e, 

 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 183/2021, 

 

RESOLVE 

   

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 
TRABALHO para o (a) servidor (a) SANDRA LIMA DOS 
SANTOS, matricula nº 62959, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ENGENHEIRO 
AMBIENTAL ,  lo tado (a )  na  Secre ta r ia  de  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, de 
30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas 
semanais, a partir da data da publicação deste Decreto. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE JUNHO DE 2021. 

 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

               
                                                                

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

                                                                             
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº 663/2021
 DE 29 DE JUNHO 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 conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 781/2021,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) TAMIRES LIMA DE 

ANDRADE SILVESTRE, matricula 60610, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Secretaria de 

Administração - SECAD, Licença Prêmio pelo período de 

03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

04/11/2009 a 03/11/2014, a partir de 01 de Julho de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 659/2021
 DE 29 DE JUNHO 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 conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2577/2018,
 

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) EUGENIO PACELLI 

MOTA OLIVEIRA, matricula 7239, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de MÉDICO, lotado (a) na 

Secretaria da Administração - SECAD, Licença Prêmio 

pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2010 a 16/05/2015 a partir de 05 de 

Julho de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 069/2021
21 DE MAIO 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 
01249.22.09.461.2020, de 18 de setembro de 2020,   

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado HGIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 03.289.327/0002-02, com sede 
na Estrada do Coco (BA099), km 08, Busca Vida, 
Distrito Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas 
UTM 577.306 E;  8.578.110 S, inserido na poligonal da 
Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON 2), Macrozona 
AB-ZU.2, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro 
de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008, e na poligonal da Zona de Ocupação Controlada 
(ZOC V) da APA Joanes Ipitanga, conforme Resolução 
CEPRAM n° 2974, de 24 de maio de 2002, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 

3de 90,00 m , com serviços de troca de óleo e loja de 
2,conveniência, numa área total de 2.862,09 m  e área 

2construída de 581,09 m . Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
anua lmente  à  CLA/SEDUR,  Re la tó r i o  de  
Monitoramento, acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) do solo e 
lençol freático, contemplando análises químicas de 
BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis) e, quando couber, 
análises de PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos); b) dos efluentes destinados às caixas 
separadora água/óleo, contemplando análises químicas 
em dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando 
os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, sólidos em 
suspensão e mater iais sedimentáveis,  com 
comprovação da eficiência do sistema; II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; III - apresentar os resultados obtidos: a) 
Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; b) Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), conforme Lei Estadual n° 
12.932/2014, com o objetivo de fornecer informações 
sobre os procedimentos para a redução da geração 
de resíduos sólidos, abrangendo as etapas 
referentes à minimização da geração, reutilização e 
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reciclagem; c) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR), conforme norma técnica aprovada pela 
Resolução Cepram nº 4.578/2017, com o objetivo de 
proteger os funcionários, o público em geral, o meio 
ambiente e as instalações, evitando a interrupção do 
processo; IV - apresentar quando da renovação desta 
licença: a) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) implantado e executado; b) laudos dos testes 
de estanqueidade dos tanques subterrâneos, em 
conformidade com a NBR 13.784:2014 da ABNT; c) 
comprovantes de regularidades no Cadastro 
Es tadua l  de  A t iv idades  Po tenc ia lmente  
Degradadoras (CEAPD) e no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) do IBAMA; V - atender ao disposto na 
Resolução CONAMA nº 362 de 2005, alterada pela 
Resolução CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos 
resíduos de óleo lubrificante usado ou contaminado; VI - 
manter em condições adequadas de funcionamento: a) 
os equipamentos e sistemas de detecção e proteção 
contra vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado por empresas licenciadas; 
c) o sistema de segurança contra incêndio e pânico, 
devendo ser periodicamente atualizado; VII - manter e 
sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas; 
b) os programas coletivos relacionados à saúde e à 
segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de 
equipamentos de proteção individual; VIII - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes da fossa séptica e da 
caixa separadora água/óleo devendo ser realizadas 
limpezas periódicas e apresentar comprovantes de 
limpezas por empresas certificadas; b) é vedado o 
lançamento de efluentes, mesmo que tratado, em solo, 
corpos hídricos e drenagem de águas pluviais sem 
autorização do órgão ambiental competente; c) é vedada 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de águas pluviais, a instalação predial de 
águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; IX - 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;  X - armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
reservados (coleta seletiva) e em área coberta, 
encaminhando os resíduos domésticos para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, e enviando para 
tratamento e/ou disposição em instalações devidamente 

licenciadas, os resíduos perigosos gerados; XI - anexar 
nos materiais e substâncias empregados, 
manipulados ou transportados no local de trabalho, 
quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com 
sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 
recente para conhecimento pelos funcionários; XII – 
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 - 
respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XIV - em caso de vazamentos, 
interditar imediatamente a operação dos tanques 
subterrâneos, as operações de retirada e destinação dos 
tanques deverão se dar de acordo com a ABNT NRB 
14.973:2010, e a destinação final deverá estar de acordo 
com as normas ambientais vigentes; XV - em caso de 
acidentes ambientais decorrentes das atividades, 
deverá ser apresentado à SEDUR um Plano de 
Remediação para as áreas contaminadas, 
contemplando objetivos, metodologias a serem 
aplicadas, resultados esperados e cronogramas de 
implementação das ações; XVI - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
c o n d i c i o n a n t e s ,  j u n t o  a o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios; XVII - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XVIII - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
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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 21 DE MAIO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

PORTARIA N.º 076 / 2021
10 DE MAIO DE 2021

“Altera o prazo de vigência da Portaria de nº. 
1 7 4 / 2 0 1 8 ,  r e f e r e n t e  a o  P r o c e s s o  
Administrativo nº 01636.22.09.828.2018, na 
forma que indica.

RESOLVE

Art. 1° - Alterar o prazo de vigência da Portaria de nº. 
 de 03 de dezembro de 2018, publicado no 

Diário Oficial de Camaçari de 02 de janeiro de 2019, 
referente ao Processo o Administ rat ivo nº 
01636.22.09.828.2018, de 10 de agosto de 2018. 

Art. 2º - Alterar o prazo da LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

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 
01627.22.09.151.2020, de 06 de novembro de 2020, 

174/2018

à TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
S.A, inscrita no CNPJ sob nº 09.625.762/0003-10, com 
sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 4009, 
Sala C e D, Brotas, Salvador/BA, para a implantação de 
dois empreendimentos, do tipo Urbanização Integrada, 
denominado Residencial Bairro Novo, destinados ao 
Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, 
com área total escriturada de 46.136,81m², composto de 
660 unidades habitacionais, sendo Condomínio I 
(Residencial Viena) em uma área de 23.204,38 m² com 
160 unidades do tipo apartamento, área construída de 
6.958,40 m², área ocupada de 1.391,68 m², área 

permeável de 11.884,29 m², área verde interna de 
6.232,74 m², área de sistema viário de 5.955,47 m², e 
Condomínio II (Residencial Berlim) em uma área de 
22.932.44 m² com 500 unidades do tipo apartamento, 
área construída de 21.915,66 m², área ocupada de 
4.519,66 m², área permeável de 12.345,07 m², área 
verde interna de 7.525,27 m², área de sistema viário de 
8.823,62 m², localizado em uma área de terra situada no 
Loteamento Parque Nascente do Capivara, Quadra 12B, 
Lote 12B1, Distrito Sede, inserido na poligonal da Zona 
de Expansão Prioritária - ZEP 2, Macrozona CAZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, nas 
coordenadas UTM 578.031 E; 8.595.824 S, conforme 
PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, 
prorrogando o prazo desta, por mais 120 (cento e 
vinte) dias.

Art.3º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações. 

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

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

PORTARIA N.º 096 /2021
01 DE JUNHO 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 2020 e pelo que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administ rat ivo nº  
02074.22.09.828.2019, de 16 de junho de 2019,

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, à 
CERÂMICA BLOCOFORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o Nº 15.106.685/0001-22, com sede no Jardim Maria 

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 10 DE MAIO DE 2021

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE
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Emília, s/n, Distrito Sede, Camaçari/BA, para extração de 
3.500 t/mês de argila em uma área de 26,59 hectares, na 
poligonal do Processo da Agência Nacional de 
Mineração - ANM nº870.197/2013 (coordenadas 
geográficas: V1.-12°43'25''664, -38°20'35''274; V2.-
12°43'25''666, -38°20'46''893; V3.-12°43'41''933, -
38°20'46''893; V4.-12°43'41''932, -38°20'35''090; V5.-
12°43'42''378, -38°20'35''090; V6.-12°43'42''378, -
38°20'26''947; V7.-12°43'32''563, -38°20'26''947; V8.-
12°43'32''563, -38°20'31''946; V9.-12°43'27''692, -
38°20'31''946; V10.-12°43'27''692, -38°20'35''274; V11.-
12°43'25''664, -38°20'35''274), localizada na Fazenda 
Camaçari de Dentro, Camaçari/BA, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. manter o controle de emissão de 
poeira e particulados oriundos do tráfego de máquinas e 
veículos, com a umidificação das vias de acesso a lavra; 
II. realizar a manutenção periódica da bacia de 
contenção de sedimentos, dos diques e calhas de 
drenagem de águas pluviais de acordo com os requisitos 
técnicos e de segurança adequado, a fim de evitar os 
riscos à segurança das pessoas e ao meio ambiente e o 
carreamento de sedimento para os corpos hídricos e o 
consequente assoreamento destes; III. dispor de placas 
de sinalização e advertência na área de influência da 
lavra, em perfeito estado de conservação; IV. obedecer 
as Normas Regulamentares de Mineração,  
determinadas na portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 
(Lavra a Céu Aberto); NRM-09 (Prevenção contra 
poeira); NRM-12 (sinalização de áreas de trabalho e de 
circulação); NRM-13 (circulação e transporte de pessoas 
e materiais); NRM-14 máquinas, equipamentos e 
ferramentas); NRM-15 (Instalações); NRM-17 
(topografia de minas); NRM-19 (disposição de estéril, 
rejeitos e produtos); NRM-20 (Suspensão, Fechamento 
de Mina e Retomada das Operações Mineiras); NRM-21 
(reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e 
Impactadas); NRM-22 (Proteção ao Trabalho); V. não 
fazer o descarte de resíduo de qualquer natureza nos 
corpos hídricos e/ou em qualquer local não licenciado 
para esse fim; VI. encaminhar os resíduos sólidos de 
origem doméstica em recipientes adequados para coleta 
da SESP/Camaçari; VII. acondicionar em recipientes 
apropriados e em local coberto os resíduos de classe B 
gerados por equipamentos e máquinas e encaminhar 
para unidade de tratamento licenciada; VIII. fornecer e 
fiscalizar o uso de Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI adequados, por funcionários e visitantes, conforme 
Norma Regulamentadora NR- 06, de 08/06/1978, e 
atualizações posteriores; IX. apresentar a CLA/SEDUR 
no prazo de 180(cento e oitenta) dias: 1) relatório de 
execução do Plano de Recuperação de Área Degradada 
- PRAD, acompanhado de levantamento planialtimétrico 
cadastral atualizado, na escala 1:5000 (assinados pelo 
profissional legalmente habilitado e acompanhado da 
respectiva ART), com detalhe sobre: a) avanço da lavra; 
b) recuperação da área degradada, indicando o trecho da 
área recuperada, a cobertura vegetal introduzida, bem 
como os locais de calhas de drenagem de águas pluviais; 
c) a localização dos corpos hídricos (riacho, área úmida, 
nascente) e suas respectivas faixas de Área de 
Preservação Permanente – APP; X. manter-se 
regularizado perante a ANM; XI. armazenar de forma 
adequada: a) em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o 

solo decapeado, protegendo contra erosão, para ser 
utilizado na recomposição da área degradada; b) óleos 
combustíveis lubrificantes e óleo de descarte em área 
coberta, cimentada, com canaletas localizadas 
internamente à projeção da cobertura e interligadas a 
uma caixa separadora de água e óleo, a fim de evitar a 
contaminação do solo; XII. manter atualizada a placa de 
identificação da lavra, com os nomes do empresa e do 
responsável técnico,  nome e número da Licença 
Ambiental e do título de aprovação da ANM e os 
processos associados; XIII. comunicar de imediato à 
SEDUR, qualquer acidente ou ação que degrade ou 
polua, direta ou indiretamente o meio ambiente na área 
de influência da lavra, resultante das atividades 
exploratórias; XIV. limitar a lavra de argila à área da 
poligonal do Processo da ANM nº870.197/2013 definida 
pelas coordenadas indicadas acima; XV. conservar os 
sanitários de uso dos funcionários e visitantes, de acordo 
com os padrões de higiene e de tratamento de efluente 
adequados; XVI. desenvolver programa de educação 
ambiental; XVII. não lavrar substância mineral nas Áreas 
de Preservação Permanente - APP; XVIII. não constituir 
ameaça ao equilíbrio ecológico nem às áreas de atração 
turística, de valor ambiental e de beleza paisagística; 
XIX. não constituir ameaça à segurança da população e 
nem comprometer o desenvolvimento da região; XX. não 
prejudicar o funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; XXI. 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença, 
no caso de alteração do projeto ora apresentado. 
Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 
Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 101 / 2021
30 DE JUNHO 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 01439.22.09.743.2020, de 14 de 
outubro de 2020, 

RESOLVE

Art .  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
(hum) ano, à TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 
inscrita no CNPJ sob Nº 09.625.762/0003-10, com sede 
na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4009, Salas C e 
D, Brotas, Salvador-BA, para implantação de 
empreendimento pluriresidencial, do tipo urbanização 
integrada, vinculado ao Programa do Governo Federal 
Minha Casa Minha Vida, denominado Residencial Costa 
Portuguesa, composto de 496 apartamentos, 
distribuídos em 17 blocos, numa área total de 
139.932,64m², que será localizado em área de terra 
própria Rua da Bélgica, Abrantes, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, na Zona de Expansão Controlada – ZEC 3 
da Macrozona Urbana de Catu de Abrantes – AB – ZU.2, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 
11/01/2008 e na Zona de Ocupação Controlada – ZOC V 
da Área de Proteção Ambiental Joanes-Ipitanga, 
conforme Resolução CEPRAM Nº 2.974 de 24 de maio 
de 2002, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I – realizar a atividade de 
supressão da vegetação com equipe técnica capacitada 
e obedecendo medidas de segurança, portando cópia da 
Autorização de Supressão da Vegetação; II – a 
supressão de vegetação somente poderá ser executada 
na poligonal dos vértices indicados na projeção 
UTM(X/Y)  SIRGAS 2000:  578918/8582534;  
579059/8582647; 579101/8582597; 579056/8582559; 
579102/8582502; 579131/8582530; 579172/8582481; 
579077/8582344; ; III – exclui-se desta autorização a 
vegetação local izada nas áreas verdes do 
empreendimento, bem como nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP; IV – apresentar, antes do início dos 
trabalhos de supressão da vegetação, Autorização de 
Manejo da Fauna Silvestre, emitida pelo órgão ambiental 
competente, referente a área requerida; V – todos os 
indivíduos da espécie Syagrus coronata que ocorram na 
po l igona l  da  supressão  de  vege tação  do  

empreendimento deverão ser quantificados e 
transplantados, conforme Lei nº 13.908/2018, após a 
execução do transplantio enviar à CPA/SEDUR relatório 
informando a localização georreferenciada dos 
indivíduos transplantados; VI – acomodar o subproduto 
da supressão e a serapilheira, em área adequada para 
processamento em composto vegetal orgânico e utilizar, 
posteriormente, no enriquecimento do solo da área verde 
e na execução do projeto de paisagismo; VII – 

 VIII – a 
compensação pela supressão de vegetação nativa dar-
se-á pela recuperação de Área de Preservação 
Permanete, numa área equivalente a área suprimida, 
3,48ha, em local e tempo a ser definido pela CPA/SEDUR 
(Decreto Nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004); IX – dar 
ciência, previamente, à CLA/SEDUR da data do início 
dos trabalhos de supressão de vegetação; X atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia de Projeto Nº 038/2020 
de 23.11.2020, emitida por esta SEDUR, através do 
Processo nº 00825.22.09.002.2020 de 23/07/2020; XI - 
após o término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida e a comprovação da 
utilização do material vegetal, da destinação do 
material lenhoso, do afugentamento da fauna e do 
resgate da flora.                                                                                                                                                            

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado em 106,6m³.

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada a Portaria nº 
089/2021, originada do processo de Licença Ambiental 
Nº 00156.22.09.461.2021, de 29 de janeiro de 2021.

Art. 4º – Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 5° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará o cancelamento desta ASV.

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos re la t ivos ao cumpr imento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

empilhar e 
acomodar na área do empreendimento as toras e lenhas 
(separando as espécies madeireiras das demais) nos 
limites do imóvel e procurar orientação da CPA/SEDUR 
sobre o destino a ser dado a este material;

 – 
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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 JUNHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PREGÃO N.º 0075/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL

Na ata de registro de preços do Pregão nº 0075/2021 
(ELETRÔNICO) - COMPEL, publicado no Diário Oficial 
do Município de nº 1684 – Pagina 12 de 15 de 10  de 
junho de 2021. 

ONDE SE LÊ: 

LEIA-SE: 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2021 DO 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0034/2020 
ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA SALVADOR EYE CLINIC 
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO LTDA.

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 
Termo de Dispensa de Licitação nº 0034/2020, conforme 
Processo nº 0485/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Termo de Dispensa de 
Licitação nº 0034/2020 e Processo nº 0485/2020.

O B J E TO :  C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
E S P E C I A L I Z A D A  N A  R E A L I Z A Ç Ã O  D O  
PROCEDIMENTO TERAPIA ANTIANGIOGENICA 
(ANTI-VEGF) OD, PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM SAÚDE, 
VISANDO À INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA.

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 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento 
inicial, acrescentando nova dotação orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 23 de Junho de 2021.

ELIAS NATAN MORAIS DIAS 

SECRETÁRIO DE SAÚDE
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS/CONVÊNIOS 
E APOSTILAMENTOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 4.955,49

ÓRGÃO UNIDADE 
GESTORA

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA

FONTE DE RECURSOS

04- Secretaria de 

Saúde 

0431 - Fundo 

Municipal de Saúde

4019 -  Atenção dos 

Serviços de Gestão 

Ambulatorial e Hospitalar 

33.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros –

Pessoa Jurídica.

0114000 - Transferências 

de Recursos do Sistema 

Único de Saúde - SUS



TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

O Diretor Superintendente da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), torna público que aderiu como "carona" à 
Ata de Registro de Preço n° 0293/2020, Pregão 
Eletrônico n° 010/2020, cujo objeto é a aquisição de 
móveis para futuras contratações de acordo com a 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Camaçari, 
responsável pelo gerenciamento da Ata, em que foi 
registrado preço da empresa Alberflex Industria de 
Moveis Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 60.656.774/0001-
05, visando atender as necessidades desta 
Superintendência, por meio do Processo Administrativo 
n° 031/2021, no valor global de  R$ 299.954,25 
(Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta 
e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Camaçari(BA), 15 de Junho de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 026/2021. Pregão Presencial 
n° 005/2020. Contrato n° 007/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de 

sinalização viária, compreendendo o fornecimento, 
implantação e manutenção, a serem executados por um 
período de 24 (vinte e quatro) meses, abrangendo a 
SEDE/COSTA do município de Camaçari, a fim de 
atender as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT.
Contratado: SINALES – Sinalização Espírito Santo Ltda. 
Valor global: R$ 3.999.991,94 (Três milhões, novecentos 
e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e 
noventa e quatro centavos); Período de vigência: 12 
(doze) meses contados a partir da sua assinatura em 07 
de Junho de 2021; Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores.

Camaçari, 07 de Junho de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Processo Administrativo n° 031/2021. Adesão à Ata de 
Registro de Preço n° 0293/2020 da Prefeitura Municipal 
de Camaçari. Contrato n° 008/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de 
móveis para atender às necessidades desta 
Superintendência, conforme especificações constantes 
em anexo.
Contratado: Alberflex Industria de Moveis Ltda. Valor 
global: R$ 299.954,25 (Duzentos e noventa e nove mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos); Período de vigência: até dia 31 de Dezembro 
de 2021; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Camaçari, 15 de Junho de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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