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Camaçari-BA, 08 de julho de 2021.

DECRETO Nº 7572/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00056.07.10.390.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, à 
servidora MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS, matrícula 
7956, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor I, Classe 4, Nível I, Referência G, lotada na 
Secretaria de Educação - SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
3.000,91 (três mil reais e noventa e um centavos), 
conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações posteriores, possuindo paridade com o 
servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 12 de julho de 2021.

 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

DECRETO Nº 7571/2021

legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 0117.17.1840.12/2017.  

RESOLVE 

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR IDADE, com fundamento nas normas do § 1º, inciso 

III, alínea “b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 

1988 combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 

e de acordo com o disposto nos artigos 19 e 45 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, em 

nome da servidora , matrícula 7926, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente  

Administratrivo, 30H, Classe 2, Nível I, Referência C, 

lotada na Secretaria de Educação - SEDUC, com 

proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de 

R$ 1.057,47 (hum mil e cinquenta e sete reais e quarenta 

e sete centavos) correspondente a 78% (setenta e oito 

por cento) do salário de contribuição do mês de 

dezembro de 2020, acrescido da complementação do 

salário mínimo no valor de R$ 42,53 (quarenta e dois 

reais e cinquenta e três centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações posteriores, não possuindo paridade com o 

servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

 MARILENE LIMA

DECRETOS



DECRETO Nº 7574/2021
DE 14 DE JULHO DE 2021

Homologa o tombamento da Igreja do Divino 
Espírito Santo de Vila de Abrantes

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com a Lei Municipal Nº 1.088/2010, que 
institui os procedimentos de tombamento e registro para 
a proteção ao patrimônio Histórico e Cultural do 
Município, e
Considerando que a Igreja do Divino Espírito Santo de 
Vila de Abrantes constitui um registro histórico da 
arquitetura religiosa de meados do século XVI, sendo a 
oitava mais antiga do Brasil;
Considerando a importância cultural e afetiva do bem 
para a população camaçariense e, sobretudo, para a 
localidade de Vila de Abrantes e adjacências, 
preservando sua identidade histórica e garantindo 
respeito a memória local;
 Considerando a necessidade de salvaguardá-la de 
ações que prejudiquem sua integridade;
Considerando que há o interesse comum na 
preservação desse elemento, tanto do poder público 
como da Sociedade Civil;
Considerando o pronunciamento favorável do Conselho 
Municipal de Cultura, em reunião realizada em 24 de 
Maio de 2021. 

DECRETA

Art. 1° Fica homologado o tombamento da Igreja do 
Divino Espírito Santo, sito à Praça da Matriz, s/n, Vila de 
Abrantes – Distrito de Abrantes – Município de Camaçari, 
na Região Metropolitana de Salvador, no Estado da 
Bahia, e a área do entorno a ser estabelecida no Plano de 
Salvaguarda, onde será traçada uma poligonal 
delimitando esta área de proteção, em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano Municipal, de 
acordo com a legislação vigente.

Art. 2° Em razão da homologação do tombamento de que 
trata o artigo anterior, deverão ser procedidos os 
assentamentos legais, principalmente no Livro I de 
Tombamento de Bens Imóveis e no Livro II de Registro de 
Bens Móveis, estabelecido no artigo 23 da Lei Municipal 
Nº 1.088/2010, de 30 de junho de 2010.

Parágrafo Único – Fica obrigado o registro de todo o 
patrimônio material imóvel e móvel, nos competentes 
livros de Tombo, sob a guarda da Secretaria Municipal de 
Cultura, para efeito de preservação e proteção, visando a 
manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural do 
Município.

Art. 3° A Coordenação de Patrimônio Cultural, da 
Secretaria Municipal de Cultura de Camaçari, deverá dar 
conhecimento à Diocese de Camaçari, que a 
conservação do bem tombado será de sua 
responsabilidade ou de seus detentores e não poderá ser 
demolido, destruído, mutilado ou alterado, sem a prévia 

autorização do órgão competente, sob pena de multa de 
100% (cem por cento) do custo da restauração do dano 
causado, como estabelecido no art. 19, da Lei Municipal 
Nº 1.088/2010, de 30 de junho de 2010.

Art. 4° As autoridades e órgãos municipais vinculados à 
preservação do patrimônio tombado deverão fazer 
cumprir os termos da Lei Municipal Nº 1.088/2010, de 30 
de junho de 2010, de modo a assegurar os direitos e 
deveres ali estabelecidos.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

DECRETO DE 06 DE JULHO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407 de 30 agosto de 1998 e 
Lei nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 09949/2009;

RESOLVE

RETIFICAR os termos do Decreto de 03 de maio de 2011, 
publicado no Diário Oficial do Município de nº 413 de 28 
de maio a 03 de junho de 2011, que concedeu a servidora 
MARCIA SANTOS PIMENTEL BARBOSA, cadastro nº. 
7832-2, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, a 
função Gratificada, por mais de 10 anos, onde se lê: título 
de vantagem pessoal, a Incorporação da Verba 
Gratificada de Diretora II, símbolo FCE-II-B, à sua 
remuneração, a partir da presente data, ficando revogado 
o Decreto de 16 de agosto de 2010, publicado no DOM nº 
375 de 04 a 10/09/2010 leia-se: título de vantagem 
pessoal, a Estabilidade Econômica correspondente a 
verba Gratificada de Diretora de Unidade Escolar, 
símbolo FCE-II-B, da estrutura da Secretaria da 
Educação SEDUC, à sua remuneração, a partir da 
exoneração do cargo, ficando revogado o Decreto de 16 
de agosto de 2010, publicado no DOM nº 375 de 04 a 
10/09/2010.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE JULHO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº  85  2021
DE 13 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, aos Servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JULHO DE 

2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00153/2021
 DE 29 DE JUNHO 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  

00631.11.02.904.2021,

RESOLVE 

 PROMOVER o (a) servidor (a) ANDERSON DA SILVA 

LACERDA, matricula nº 63613, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de MOTORISTA CLASSE 

D, lotado (a) na Secretaria de Serviços Publicos - SESP, 

de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 06 DE 
MAIO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO 

ARLENE LIMA ROCHA 
 SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PUBLICOS 
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PORTARIA Nº 00154/2021
 DE 29 DE JUNHO 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  

00623.11.02.904.2021,

RESOLVE  PROMOVER o (a) servidor (a) ENEIDA 

SANTOS MENESES, matricula nº 62509, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 

ADM 40H, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

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

05  DE MAIO DE 2021.  

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021.  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

EURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00159/2021
 DE 29 DE JUNHO 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 autos do Processo Administrativo nº ,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) , matricula nº , ocupante do 

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

de NÍVEL  para NÍVEL , com data retroativa a  . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM .  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 00165/2021
 DE 29 DE JUNHO 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  

00803.11.02.904.2021,

RESOLVE  

PROMOVER o (a) servidor (a) SEBASTIAO 

FIGUEIREDO ABREU, matricula nº 2364, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de MOTORISTA, 

lotado (a) na Secretaria de Governo - SEGOV, de NÍVEL I 

para NÍVEL II, com data retroativa a 18 DE MAIO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

JOSE GAMA NEVES
 SECRETÁRIO DE GOVERNO 

PORTARIA Nº 00170/2021
 DE 29 DE JUNHO 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 
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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  

00581.11.02.904.2021,

RESOLVE  

PROMOVER o (a) servidor (a) SANTIANE ARAUJO 

GODINHO, matricula nº 830351, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE SOCIAL 

40H, lotado (a) na Secretaria da Habitação - SEHAB, de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE MAIO 
DE 2021.  

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021.  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

IVIAN ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS 
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO 

                                    
PORTARIA Nº 00173/2021

 DE 29 DE JUNHO 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  

00659.11.02.904.2021, 

RESOLVE  

PROMOVER o (a) servidor (a) LARISSA SALDANHA 

OLIVEIRA, matricula nº 830903, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ANALISTA DE 

CONTROLE INTERNO, lotado (a) na Controladoria 

Geral do Municipio - CGM, de NÍVEL I para NÍVEL II, com 

data retroativa a  10 DE MAIO DE 2021. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2021.  

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

BRUNO GARRIDO GONÇALVES  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 

PORTARIA N° 542/2021
 DE 21 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,   

RESOLVE
 

TORNAR SEM EFEITO a portaria de n° 3560/2020 de 01 
de julho de 2020, publicado no DOM n°1489 de 26 de 
agosto de 2020, que concedeu benefício de licença 
prêmio para o servidor JOÃO NEPOMUCENO DA CRUZ 
SANTOS, matricula 997, ocupante do cargo de 
Mecânico, lotado (a) na Secretaria de Serviços Públicos 
– SESP, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/1990 a 
16/05/1995, a partir de 13 de julho de 2020 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE JUNHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARLENE LIMA ROCHA 
SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

PORTARIA Nº 546/2021
DE 07 DE JULHO 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,
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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  
00952.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a SHEILA 
VIRGINIA DE ALMEIDA BAHIA, matrícula nº 60461, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Assistente Social, lotada na Secretaria da Saúde- 
SESAU, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com 
data retroativa a 01 de julho de 2021.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE            

PORTARIA Nº 547/2021
DE 08 DE JULHO 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  
01119.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a MARIA 
JOSE SOUZA SILVA PARANHOS, matrícula nº 60733, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Assistente Administrativo, lotada na Secretaria da 
Infraestrutura- SEINFRA, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 01 de agosto de 2021.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA            

             

   

PORTARIA N° 558/2021
 DE 28 DE JUNHO 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, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 2203/2018,

RESOLVE

 
RETIFICAR a  portaria  n° 3560/2020 de 01 de julho de 
2020, publicado no DOM n°1489 de 26 de agosto de 
2020, o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor 
(a) LUCIA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ROSA , 
matricula 125, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, 
lotado (a) na Secretaria da Saúde -  SESAU, pelo período 
de 03 (três) meses, onde se lê: 17/05/2015 a 
16/05/2020, após compensação, conforme inciso IX do 
art. 8° da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 
2020  leia-se 04/06/2015 a 09/01/2022 a partir de 01 de 
Julho de 2020.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO DE 
2021.                                                                            

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 559/2021
 DE 28 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 2203/2018,
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RESOLVE
 
CONCEDER DE FORMA ANTECIPADA ao (a) servidor 

(a) LUCIA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ROSA, 

matricula 125, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Auxiliar de Enfermagem, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 10/01/2022 a 09/01/2027, com data 

retroativa a  01 de Fevereiro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 671/2021
 DE 30 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 407/2021,

RESOLVE
 
CONCEDER ao (a) servidor (a) FERNANDA 
MAGALHÃES REIS, matricula 62315, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Saúde, 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 19/04/2011 a 

18/04/2016, a partir de  01 de Julho de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 672/2021
 DE 30 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 2145/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) LUCIDALVA 

CAVALCANTE DE SOUZA, matricula 7976, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor I, 

lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 01/08/2004 a 17/08/2009, a 

partir de 01 de Julho de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 675 /2021
 DE 05 DE JULHO 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, 
Parecer Normativo nº 003/2017 e Lei Municipal nº 
1601/2019 e de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal 
n° 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 624/2020,
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RESOLVE
 
CONCEDER DE FORMA ANTECIPADA ao (a) servidor 
(a) MANUEL NASCIMENTO DOS SANTOS matricula 
60808 ,  ocupante  do cargo de prov imento  
efetivo/estatutário de Assistente Administrativo, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 22/02/2020 a 21/02/2025, após 
compensação, conforme inciso IX do art. 8° da Lei 
Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020, o período 

aquisitivo será de 22/02/2020 a 11/10/2026 , a partir de  01 
de outubro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE JULHO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO  

NEURILENE MARTINS RIBEIRO  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 06/2021
DE 10 DE JUNHO DE 2021

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

RESOLVE

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

A meta do referido mês fica definida em R$ 
17.842.644,00 ( Dezessete milhões oitocentos e 
quarenta e dois mil e seiscentos e quarenta e quatro 
reais). O montante fixado decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, devidamente atualizados, utilizando-se o 
PIB de -0,1% (zero vírgula um por cento negativos) 
referente ao último trimestre, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma do 
§ 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de 

novembro de 2019 a outubro de 2020, no percentual de 
3,14% (três vírgula quatorze por cento, incidentes sobre 
as receitas tributárias elencadas nos dispositivos 
supracitados;

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

4º- Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que rege sobre a eventual oscilação no ritmo 
da atividade econômica e considerando as variáveis de 
ano econômico atípico, estimamos metas razoáveis, haja 
vista sua difícil mensuração.

5º- Considerando ainda uma atividade econômica 
crescente, estimamos para este mês um fator percentual 
de 1% (um por cento) para composição do índice de 
esforço fazendário, haja vista as considerações acima e 
seu correspondente efeito na tributação municipal.

Gabinete do Secretário, em 10 de junho de 2021.

Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda 

Deives Pires Sampaio
Cadastro 62646

Sócrates Bento Souza Simões Filho 

PORTARIA Nº 073 / 2021
05  DE  JULHO  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 

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Cadastro 8088
Auditor Fiscal

Auditor Fiscal

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal 

Liliane da Silva Ferreira
Cadastro 63332
Técnico Fazendário

Alisson Emanuel dos Santos
Cadastro 61013
Assistente de Secretário
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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, 

 
00323.22.09.461.2021

tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº

, de 17 de fevereiro de 2021,

 RESOLVE: 

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
empresa EMPREENDIMENTO IPITANGA HOUSE SPE 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 25.028.429/0001-18, com sede na Avenida  
Tancredo Neves, n° 601, sala 2001, Caminho das 
Árvores, Salvador - BA, para a implantação de um 
empreendimento pluriresidencial, do tipo Urbanização 
Integrada, denominado RESIDENCIAL BOUGANVILLE, 
localizado nas Glebas 02 e 03 da Fazenda Bom Jesus, 
Monte Gordo, Distrito de Monte Gordo, Camaçari – BA, 
nas coordenadas UTM (WGS 84 ): 599597 E,  8602606  
S, e inserido na Zona de Expansão de Controlada – ZEC 
4, da Macrozona Urbana de Guarajuba - MG-ZU.2, 
conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008. O empreendimento possui área total de 40.000,00 
m² distribuído em 144 unidades residenciais, mais área 
de lazer e área de sistema viário. Esta Licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obras, para serem coletados pela Limpeza Pública de 
Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
nos corpos d´água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado; d) atender o estabelecido na Resolução 
CONAMA, nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto à 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro 
de obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos, somente com empresas certificadas; f) 
destinar o efluente doméstico coletado, somente para 
unidades de tratamento licenciada; g) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - apresentar Estudo 
Ambiental para Atividades de Médio Impacto -EMI, para a 
instalação do empreendimento, conforme dispõe o Art. 
92 do Decreto nº 14.024/2012 do Regulamento da Lei n° 
10.431/2006; III - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 

de referência de arborização urbana; b) .programa de 
educação ambiental, voltado para os funcionários da 
obra, com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando 
ações de sustentabilidade ambiental; c) estruturas de 
retardo   na drenagem e no esgotamento; IV – apresentar 
à CLA/SEDUR, no prazo de noventa dias,: a) projeto de 
terraplanagem visando a preservação dos elementos de 
composição paisagística; b) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
Civil - PCMAT; c) projeto de combate a incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela 
Coordenadoria de Defesa Civil do município; d) estudo 
de impacto sócio ambiental, em relação aos corpo 
hídricos existentes na área de abrangência do 
empreendimento; V - implantar, de imediato, placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos 
estratégicos, dentro e fora da área de trabalho; VI - 
manter a sinalização em perfeito estado de conservação; 
VII –apresentar no prazo de noventa dias, manifestação 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 
relativo ao cumprimento de condicionantes, da Portaria 
SEDUR Nº 91/ 2018, quanto à supressão de vegetação; 
VIII - apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de 
água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; IX - apresentar carta 
de viabilidade de uso de vias pelo DERBA e de 
intervenções no sistema viário pela SEINFRA; X - 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; XI - 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 vigente; XII - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XIII - atender aos 
parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia - AOP de projeto, nº 
005/2020, de 13 de fevereiro de 2020, emitida através do 
Processo nº 00579.22.09.002.2019, de 22 de março de 
2019, por esta SEDUR; XIV - seguir as recomendações 
de viabilidade de trânsito e transporte e acesso ao 
empreendimento, emitidas pela Superintendência do 
Trânsito e Transportes - STT; XV - requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração, que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008.

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.
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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 05 DE JULHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

PORTARIA Nº 080 / 2021
08 DE JULHO 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 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  
00053.22.09.828.2021, de 15 de janeiro de 2011,

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
empresa CONDOMÍNIO DE GALPÕES CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ sob nº 10.948.919/0001-65, com  sede 
na Quadra 58, lotes 01 a 28, Jardim Limoeiro, Camaçari-
BA, para a atividade de administração de condomínios 
galpões, composto por 27 galpões, administração, 
portaria e estacionamento, área total construída de 
11.096,00m²; área das vias e acessos aos galpões de 
3.288,50m²; área de estacionamento de 1.370,00m²; 
áreas verdes de 8.199,50m², no imóvel com área total de 
23.954,00m², localizado nesse mesmo endereço, nas 
coordenadas geográficas UTM 576151E, 8595777S, 
inserida nas poligonais das Zona de Expansão Prioritária 
- ZEP 2 e Zona de Expansão de Comércio e Serviços – 
ZECS 2,  da Macrozona CA.ZU – 1, Camaçari-Sede, 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - Obedecer à legislação 
vigente (Federal, Estadual e Municipal) quanto à adoção 
de meios e medidas a fim de preservar o meio ambiente e 
evitar riscos à saúde e à segurança das pessoas; II - 
Promover a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, conforme padrão legalmente 
estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; III - 
Adotar normas de segurança e saúde ocupacional na 
área; IV - 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) fazer o controle do nível de ruídos, 
por tempo de exposição dos funcionários da empresa, 
para que o mesmo permaneça dentro dos limites 
aceitáveis, observando a NR15/1978; V - Promover o 
treinamento dos empregados, visando orientar a adoção 
de medidas de prevenção de acidentes e ações cabíveis 
imediatas para controle de situações de emergências e 
risco; VI - Promover a gestão adequada dos resíduos 
sólidos priorizando a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos; VII – 
Implantar sistema de coleta seletiva; VIII- Encaminhar os 
resíduos de classe I e classe II, bem como rejeitos ou 
sobras de produção, para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim e, no caso 
de resíduos classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - 
ATRP; - Acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada ,  dotada  de  cober tura  e  p iso  
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; X –
Armazenar os resíduos sólidos domésticos, em 
recipientes fechados, encaminhando-os para coleta pela 
Limpeza Pública Municipal ou empresa com licença 
ambiental para tal fim, ficando proibido o seu descarte 
aleatório ou queima a céu aberto; XI - Evitar incômodos e 
transtornos à vizinhança; XII - Manter na empresa, a 
documentação comprobatória, referente à quantidade, 
c l a s s e ,  l o c a l  d e  g e r a ç ã o ,  d o  
acondicionamento/armazenamento e da destinação final 
dos resíduos; XIII – Implantar e manter atualizados: 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Plano de 
Emergência Ambiental –PEA e Plano de Educação 
Ambiental – PEA; XIV - Realizar a gestão adequado do 
efluente gerado no empreendimento: a) Direcionar todo 
efluente do empreendimento para o sistema de  fossa 
séptica, filtro anaeróbio e sumidouro; b) Realizar 
inspeções semestrais para o sistema de esgotamento 
sanitário;  c) Efetuar a disposição final do efluente no solo 
somente quando o tratamento não gerar impactos ao 
meio ambiente e na saúde humana; d) Não efetuar a 
disposição final do efluente em corpo hídrico; e) Não 
efetuar a disposição final do efluente na drenagem 
pluvial; f) Informar a EMBASA e a SEDUR – Prefeitura 
Municipal de Camaçari – BA caso ocorra alguma 
alteração na ETE ou nas características do efluente após 
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tratamento; g) Informar a SEDUR – Prefeitura Municipal 
de Camaçari – BA caso ocorra à ligação do sistema de 
tratamento do empreendimento, com o sistema de 
tratamento de uma empresa responsável por coletar e 
tratar o efluente gerado pelo referido empreendimento; h) 
Respeitar, independentemente da atividade realizada, as 
Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Preservação 
Permanente; XV - Apresentar outorga, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 
do Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 120 dias; 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 do córrego de largura igual a 
30(trinta) metros, medida horizontalmente a partir da sua 
margem no seu nível alto, conforme estabelece a 
legislação vigente; XVII - Executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XVIII – Atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XIX - Atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidas 
nesta licença, e encaminhar relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XX - Em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XXI - 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; XXII - 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art.4º. 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. 5.º Prestar informação falsa, adulterar dados 
técnicos solicitados pelos órgãos executores do 
constituirá infração administrativa ambiental, conforme 
IX, Art. 254, do Decreto nº 14024 de 06/06/2012.

Art. 6.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, 08 DE JULHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 082 / 2021
07 JULHO 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 01445.22.09.461.2019, de 08 
de julho de 2019, 

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 
i n t e r e s s a d o  C O N C R E T E C  S E V I Ç O S  D E  
CONCRETAGEM LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
01.410.568/0001-43 com sede Rua dos Polímeros, s/n, 
Galpão, Pólo Petroquímico de Camaçari, Camaçari – BA, 
nas Coordenadas UTM P1. 576843 E/8598920 S, P2. 
576818 E/8598991 S, inserido na poligonal situada na 
Macrozona Industrial, CA-ZI,, Pólo Industrial de 
Camaçari. Conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de 
janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, para continuar funcionando com a 
atividade de Preparação de Massa de Concreto e 
Argamassa para Construção, com capacidade instalada 
100 ton de Matéria Prima/Dia, numa área total do terreno 
de 10.300 m². Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - operar a unidade industrial 
de acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma preventiva 
em relação aos riscos referente ao homem e ao meio 
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ambiente, buscando sempre que possível, soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas; II - executar o 
Programa de Educação Ambiental para os funcionários 
da empresa, com detalhamento das atividades, 
cronograma de execução e indicadores de resultados, 
contemplando: a) regras básicas de segurança a serem 
implantadas nas atividades desenvolvidas; b) 
importância da utilização correta de EPI, como medida de 
proteção à saúde, c) minimização de resíduos, 
considerando reuso e reciclagem; d) treinamento para 
situação de emergência; e) apresentar relatório de 
execução do PEA acompanhado de registros 
fotográficos, listas de presença, e outros; III - atender aos 
padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; IV - implantar, de imediato, placas de 
sinalização e advertência, em pontos estratégicos, 
dentro da área de trabalho; V  - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, da NR – 23, e 
manter atualizado; b) realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; c) 
promover a utilização adequada dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; d) operar 
adequadamente as máquinas e equipamentos, da NR 
– 11; e) manter o controle do nível de ruídos, 
observando a NR-15; VI - adotar normas de segurança, 
higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas da 
produção, de armazenamento e expedição; VII - 
apresentar no prazo de noventa (90) dias: a) o 
Comprovante do pagamento trimestral da TCFA, para os 
Grupos A3; B1 a B7; C1 a C16; D1 a D4; E2.2; E3, E5 a 
E8; F1.4; F1.6; G1.3; G1.5; e G2.1 do Anexo III (Decreto 
11.235/08) e o Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de recursos 
Naturais – CEAPD; b) a outorga, emitida pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado 
da Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de águas pluviais em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; VIII - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias o 
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; IX - manter atualizado o 
PPRA, buscando sempre que preciso a redução do grau 
dos riscos ambientais; X - fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários EPI (equipamento de proteção individual) 
adequado e compatível com exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na 
NR-6 do Ministério do trabalho e Emprego; XI - executar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defei tuosos,  estopas,  lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
gerados na manutenção/lubrificação de equipamentos, 
dentre outros), a quantidade, a classe, o local de 
geração, o acondicionamento/armazenamento e a 

 

 

 

destinação final; XII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória, isentos de óleo 
ou produtos químicos, em recipientes fechados, em área 
reservada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n°11.174/1990 e ABNT 
n°12.235/1992, destinando os resíduos Classe I para 
tratamento e disposição final em empresas licenciadas 
pelo órgão ambiental competente, efetuando junto ao 
INEMA, a Declaração de Transporte de Resíduos 
Perigosos (DTRP); XIII - direcionar adequadamente: a) 
os efluentes sanitários do estabelecimento para a fossa 
séptica com sumidouro, devendo ser segregados dos 
demais efluentes, de acordo com a Norma Técnica da 
ABNT n° 7229:1993 versão corrigida 1997 e ABNT n° 
13969:97, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; b) em caso de 
alteração da vazão não outorgável, deverá solicitar 
outorga de direito de uso dos recursos hídricos junto ao 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA); 
c) 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; XIV - 
direcionar os efluentes provenientes da atividade 
industrial para um decantador e posteriormente reutilizá-
lo no processo produtivo; XV - manter em seus arquivos, 
à disposição da fiscalização, documentação 
comprobatória do destino do óleo queimado; XVI - 
atender o disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado: a) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; b) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
em tambores ou bombonas, armazenados em área 
coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; XVII - 
encaminhar as águas da lavagem de veículos e troca de 
óleo para caixa separadora água e óleo, posteriormente 
retira os resíduos por meio de uma empresa licenciada; 
XVIII - realizar a manutenção adequada da caixa 
separadora óleo e água através de limpeza periódica, por 
meio da lixiviação com água corrente e com a ausência d 
produtos corrosivos, buscando o bom funcionamento da 
mesma; XIX - acondicionar a borra oleosa removida em 
recipiente especifico e destinar para empresas 
devidamente licenciadas; XX -  atender aos parâmetros 
do Projeto de Esgotamento Sanitário do 
empreendimento aprovado pela CLA/Sedur; 

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 

  

XXI - 
mantê-los atualizados com os respectivos resultados 
obtidos e apresentá-los à SEDUR quando da renovação 
desta licença: a) o Plano de Emergência Ambiental 
(PEA), 
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incidentes 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;

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; XXII - 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; XXIII - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhá-los, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XXIV - 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; XXV - 
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; XXVI - 
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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art.4º. 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.

; b) 

 c) 
Programa de Prevenção de Risco (PPRA), conforme a 
Norma nº 09, Norma nº 15 e outas, visando à 
preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e controle de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho; d) 

Art. 5.º Esta Renovação 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 07 DE JULHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 098/2021
 05 DE JULHO 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 publicado em 04 de janeiro de 2021 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 Administrativo nº 
01929.22.09.828.2020, de 15 de dezembro de 2020, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
empresa POLLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 04.908.975/0001-73, para continuar a 
exercer a atividade de manutenção e recuperação de 
máquinas de indústria metalúrgica, com endereço no 
Jardim Limoeiro, Rua C, Quadra E, Polo Plast, Camaçari-
BA, área total 1.628,57m², inserido nas coordenadas 
UTM: 575.73482 E e 8596.35139 S, situado na Zona de 
Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS da 
Macrozona CA – ZU, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I- 
operar a unidade industrial de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
sempre que possível soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas; II - implantar o Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, 
contemplando: a) regras básicas de segurança a serem 
implantadas nas atividades desenvolvidas; b) 
importância da utilização correta de EPI, como medida de 
proteção à saúde; c) minimização de resíduos 
considerando reuso e reciclagem; d) treinamento para 
situação de emergência; III - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a norma técnica NBR – 7229 da ABNT, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV - adotar normas 
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de segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas 
áreas em construção, da produção, de armazenamento e 
expedição; V - implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR- 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; VI - realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; VII - armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para o armazenamento 
dos resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da 
NBR 12235, para armazenamento de resíduos classe I e 
encaminhá-los posteriormente para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim; VIII -  
priorizar, o reuso e a reciclagem dos resíduos e no caso 
de resíduos classe I requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - 
ATRP; IX - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
EPI (equipamentos de proteção individual) adequado e 
compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; X – apresentar, 
quando da renovação desta Licença, 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 
objet ivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos utilizados para a redução da geração de 
resíduos sólidos, abrangendo as etapas referentes à 
minimização da geração, reutilização e reciclagem; XI - 
apresentar à SEDUR o Relatório de Auto Avaliação para 
o Licenciamento Ambiental, quando da renovação desta 
licença ambiental; XII – é vedado o lançamento de 
efluentes, mesmo que tratado, em solo, corpos hídricos e 
drenagem de águas pluviais sem autorização do órgão 
ambiental competente; XIII - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIV - em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente decorrente 
da operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XV - em caso de acidentes 
ambientais decorrentes das atividades, comunicar de 
imediato à SEDUR e, apresentar o Plano de Remediação 
para as áreas contaminadas, contemplando objetivos, 
metodologias a serem aplicadas, resultados esperados e 
cronogramas de implementação das ações; XVI - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer na atividade ora 
licenciada, conforme Lei Municipal nº913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 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 mesma se descumprir os prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 05 DE JULHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 099/2021
21 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 00032.22.09.461.2021, de 13 de 
janeiro de 2021,

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, à 
empresa LEADEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS DO 
BRASIL LTDA ,  i nsc r i t a  no  CNPJ  sob  n°  
06.202.038/0028-43, localizado no Rua B4, S/N, Quadra 
U, Lote 03, Poloplast, Camaçari-BA,  coordenadas 
UTM(WGS 84): 575.721, 8.596.539, Distrito Camaçari, 
Camaçari/BA, para a atividade de Manutenção industrial, 
jateamento, pintura e correlatos, com área total de 
2.504,58m² e área construída de 1.234,78m², inserido na 
poligonal da Zona de Transformação, Comércio e 
Serviços - ZTCS da Macrozona CA-ZU.1 - Distrito Sede 
Camaçari-BA, conforme Lei Municipal Nº. 866, de 11 de 
janeiro de 2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 de setembro 
de 2008, mediante cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I – operar a empresa de 
acordo com o projeto aprovado, buscando sempre a 
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tecnologia mais limpa e a melhoria contínua dos 
processos, métodos e práticas organizacionais, além do 
credenciamento técnico; II - aplicar os métodos de 
proteção ao meio ambiente e de segurança de acordo 
com os padrões estabelecidos em lei; III – conduzir em 
circuito fechado às águas da área de lavagem das partes 
internas da empresa e área de funilaria, de modo que não 
ocorra geração de efluentes industriais de qualquer 
natureza; IV - proceder à avaliação das emissões nas 
fontes estacionárias presentes na empresa, 
apresentando os resultados acompanhados de análise 
crítica, conclusões e recomendações, juntamente com o 
Relatório Técnico Ambiental; V - adotar medidas visando 
à redução das emissões fugitivas decorrentes do 
processo produtivo da empresa; VI – inspecionar e 
avaliar os gases emitidos pelo forno de pirólise, pelo 
aquecedor de ar na estufa e pelo sistema de exaustão da 
câmara de pintura. Apresentar a SEDUR, juntamente 
com o Relatório Técnico Ambiental, relatório contendo 
análise crítica, recomendações e conclusões; VII - 
realizar treinamento periódico dos funcionários visando 
facilitar à aplicação dos Planos e Programas inerentes a 
atividade da empresa; VIII – obedecer aos 
condicionantes estabelecidos pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA em licença 
anterior e/ou em determinações complementares; IX – 
realizar a gestão adequada dos resíduos gerados, 
priorizando a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos; X – manter a sistemática de acondicionamento 
dos resíduos gerados seguindo a base normativa, para 
serem coletados por empresa credenciada (com Alvará 
de Funcionamento, Licença Ambiental, se couber, e 
outros documentos inerentes a funcionalidade da 
mesma) e apresentar no prazo de 60(sessenta) o(s) 
contrato(s) f i rmado(s) com a(s) empresa(s) 
credenciada(s), acompanhado do(s) comprovante(s) de 
recepção do(s) resíduo(s); XI – averiguar continuamente 
os dispositivos de sinalização, equipamentos e demais 
infraestruturas da empresa a fim de mantê-los em 
perfeito estado de conservação e funcionamento; XII – 
aperfeiçoar e atualizar sempre que necessário os 
procedimentos educativos, dando ênfase à proteção ao 
meio ambiente e a aplicação dos meios e medidas para 
evitar os riscos à saúde e à segurança das pessoas; XIII – 
implementar o Programa de Controle Médico em Saúde 
Ocupacional – PCMSO; XIV – cumprir as Normas 
Regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho e 
Emprego, pertinentes as atividades da empresa; XV - 
atender os limites de tolerância estabelecidos na NR-15 
do Ministério do Trabalho quanto as atividades e 
operações insalubres; XVI – implementar medidas 
diretivas as atividades da empresa, priorizando: a) 
eliminação das fontes de risco: b) controle dos riscos na 
fonte: c) controle dos riscos no meio ambiente do 
trabalho; d) adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo diminuição do tempo de exposição; e) utilização 
por parte dos funcionários de Equipamento de Proteção 
Individual – EPI adequado e compatível com o exercício 
de suas funções, conforme estabelecido na NR-6; XVII - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta l icença,  a  documentação 
comprobatória dos resultados obtidos e atualização dos 
planos e programas da empresa; XVIII  - manter em 

condições adequadas de funcionamento o Sistema de 
Proteção Contra Incêndio, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora NR-23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência;; XIX - 
Apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta l icença,  a  documentação 
comprobatória dos resultados obtidos e atualização dos 
planos e programas da empresa; XX - comunicar de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas, que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente; XXI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro 
de 2008.

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 21 DE JUNHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 28/06/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 01555, referente ao Processo Fiscal nº 
00502.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO
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ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 28/06/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0002649, referente ao Processo Fiscal nº 
00862.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE – SEDUR 

CERTIDÃO Nº 009/2021

Certifico para os devidos fins, através do Processo 
Administrativo nº 01258.22.09.151.2021 - PMC, de 
17.06.2021, tendo por interessado PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI / SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO - SEHAB, CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
que o  Conjunto Habitacional Nova Esperança, 
localizado na Rua Guarapari, Bairro Verdes Horizontes, 
CEP 42809 739, Distrito Sede, Camaçari-BA, conforme 
coordenadas indicadas no memorial descritivo, 
integrantes do referido processo, averbado no Cartório 
de  2º Oficio de Registro de Imóveis de Camaçari, com 
matrícula nº 587, possui área territorial de 67.058,40 m², 
e encontra-se nele edificado 146 unidades habitacionais 
com 01 (um) pavimento, mais área de sistema viário,  
composto de ruas e passeios, com 15.823,73m², 
perfazendo a área total construída de 4.672,00m², 
distribuído em 09 quadras identificadas de pelos 
algarismos romanos I a IX; O referido Conjunto foi 
aprovado através do Decreto Municipal nº 4708/2008 
de 02 de dezembro de 2008 e licenciado através da 
Autorização nº 138/08 de 08 de dezembro de 2008. O 
Terreno está inserido na Macrozona Urbana da Sede, CA 
- ZU.1 e Zona de Expansão Prioritária – ZEP 1, conforme 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, Lei 
Municipal nº 866/08. A presente Certidão tem a finalidade 
de iniciar o processo de regularização fundiária do 
referido empreendimento, de acordo com a Lei Federal 
13.465/2017,  fundamentado no Artigo 26 da Lei 
Municipal 1596/2019 e corresponde a 1ª Etapa da 
Regularização Fundiária Urbana - REURB.

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 28/06/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 02485, referente ao Processo Fiscal nº 
00498.22.09.865.2021

As informações dispostas nesta Certidão se referem à 
situação dos imóveis conforme executadas após 
aprovados na Autorização expedida por esta SEDUR, 
não correspondendo as alterações executadas após a 
entrega das unidades. A mesma perderá a validade 
mediante alteração das legislações urbanísticas e 
ambientais vigentes, podendo ser invalidada, modificada 
ou revogada a qualquer tempo, sem o prévio aviso, se o 
Município manifestar interesse sobre a área. Não gera 
direito adquirido, nem expectativa de direito, bem como 
não reconhece o direito de posse, nem propriedade do 
requerente sobre o imóvel. 

Esta Certidão de Edificação não corresponde ao 
habite-se, não atesta conformidade com os 
parâmetros urbanísticos e não atesta a estabilidade 
da estrutura da edificação.

E para constar eu Agda Silva Costa, _______________, 
arquiteta e urbanista, desta Coordenadoria de 
Licenciamento Urbanístico, analisei e elaborei a presente 
Certidão de Edificação que vai por mim assinada e visada 
pela representante da Coordenadoria de Licenciamento 
Urbanístico e pela Secretária de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.  

Camaçari-BA, 18 de junho de 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

PORTARIA N° 021/2021
DE  01 DE MARÇO DE 2021

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1° . Revogar na íntegra a Portaria 062/2020, de 
30/04/20, publicada no DOM edição n° 1416.

Art. 2° . Designar o servidor Edgard de Oliveira Gonzaga, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 3000025588, cadastro 
832905, CPF 047.298.655-45 para fiscalizar a execução 
das obras do Programa de urbanização Integrada na 
Bacia do Rio Camaçari – FASE 1, integrante o Programa 
de Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – 
PAC 2. Na fase 1, estão previstas intervenções nos 
trechos denominados de 3,4,5,8,9,10 e 11 do Rio 
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Camaçari e 13.3 do Rio Pedreiras, localizado na cidade 
de Camaçari - Bahia, conforme contrato 0408/2019.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de 
março de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

 

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Administração do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0067/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
Preços para aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, 
própria para consumo humano, sem gás, acondicionada 
em copo com capacidade de 200 ml, bem como, em 
garrafão retornável de 20 (vinte) litros, incluindo entrega, 
para atender as necessidades de diversas Secretarias do 
m u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B A .  D ATA  D A  
HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0295/2021 – 
PREGÃO Nº 0067/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PRÓPRIA PARA 
CONSUMO HUMANO, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM 
COPO COM CAPACIDADE DE 200 ML, BEM COMO, EM 
GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 (VINTE) LITROS, 
INCLUINDO ENTREGA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. PROMITENTE 
FORNECEDOR: CUBO ICE DISTRIBUIDORA EIRELI. 
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2021. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0072/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde  DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/07/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0283/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 06/07/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0284/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 06/07/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0285/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L  
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
06/07/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0286/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0287/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  FABMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
06/07/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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