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9.ESCOLA MUNICIPAL VÁRZEA DE SANTO ANTÔNIO 

AMBIENTAL, Várzea de Santo Antônio – Estrada da 

Tiririca, s/nº - Barra de Pojuca;

10.ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO JORDÃO, Rua 

Santo Antônio, s/nº - Jordão;

11.ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES TEIXEIRA, 

Fazenda Cachoeira, s/nº - Barra de Pojuca;

12.ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, Fazenda São José 

– Lodo;

13.ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, Fazenda Tiririca, 

s/nº - Barra de Pojuca;

14.ESCOLA MUNICIPAL SÃO SALVADOR, Rua Direta do 

Coqueiro, s/nº - Monte Gordo;

15.CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO - 

FUNDAC, BA 512 – Bairro de Santo Antônio – Fazenda 

São João;

16.CENTRO EDUCACIONAL SENHOR DOS PASSOS, 

Loteamento Senhor dos Passos, s/n, Estrada da Cetrel;

17.ESCOLA BOA ESPERANÇA, R. Boa Esperança s/n – 

Monte Gordo;

18.ESCOLA COLÔNIA MONTENEGRO, Loteamento 

Colônia de Férias Montenegro, BA 535, Km 14;

19.ESCOLA COQUEIRO DE AREMBEPE, Rua Coqueiro 

de Arembepe, s/n, Arembepe; 

20.ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DE MARIA, largo 

02 de Julho – Parafuso; 

21.ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAJAZEIRAS, Rua 

São Roque, s/n, Cajazeiras de Abrantes;

DECRETO Nº 7633/2021
DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Define a relação das unidades escolares da rede 
pública municipal, localizadas em locais de difícil 
acesso, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA

DECRETA

Art. 1º 

, no uso das suas atribuições legais e em 
observância ao disposto no Art. 1°, § 2º, da Lei nº 
1572/2018, 

– Para fins de percepção da Gratificação instituída 
pela Lei n° 1572/2018, ficam assim definidas as unidades 
escolares pertencentes a rede municipal de ensino de 
Camaçari, localizadas em locais de difícil acesso:  

1.ESCOLA MUNICIPAL DO AÇU DO CAPIVARA (CHICO 

MENDES), Fazenda Açu do Capivara, s/n, Coqueiro de 

Arembepe;

2.ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA PIABAS, Fazenda 

Piabas, s/nº - Piabas;

3.ESCOLA MUNICIPAL MARCUS IVO BONA, 

Condomínio Busca Vida, L27 – Catu de Abrantes;

4.ESCOLA MUNICIPAL RURAL BOA UNIÃO Colônia 

Boa União, s/nº - Catu de Abrantes;

5.ESCOLA MUNICIPAL SUCUPIRA Rua Direta de 

Sucupira, s/nº - Zona Rural de Abrantes;

6.ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA SANTANA, 

Rua Direta da Cordoaria, s/nº - Cordoaria – Abrantes;

7.ESCOLA MUNICIPAL ROSALINA COSTA DE PAULA, 

Fazenda Maracaiuba, s/nº - Vila de Abrantes;

8.ESCOLA MUNICIPAL TERRA MAIOR, Rua Direta de 

Terra Maior, s/nº -Abrantes;
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22.ESCOLA MUNICIPAL JARDIM SANTO ANTÔNIO, 

Loteamento Santo Antônio – Santo Antônio;

23.ESCOLA MUNICIPLA PROF.ª MARCELINA BISPO 

DA SILVA, Rua Direta de Itaipu, Monte Gordo;

24.CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

CAMINHO DO MAR, Caminho do Mar, s/n, Barra de 

Jacuípe, Camaçari – Bahia; 

25.ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO MAR – Caminho 

do Mar, s/n, Barra do Jacuípe, Camaçari – Bahia. 

26.ESCOLA ALOISIO DE OLIVEIRA, Rua Saco, s/n, 

Monte Gordo;

27.ESCOLA EMAUS – Rua Estrada Velha de Monte 

Gordo - Monte Gordo;

Art. 2º – Será concedida a Gratificação por Difícil Acesso, 
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento 
básico de todo(a) servidor(a) que desenvolva suas 
atividades nas unidades escolares municipais indicadas 
no artigo anterior, desde que devidamente lotados(as) na 
respectiva unidade de ensino.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor em 03 de janeiro de 
2022, revogando-se as disposições em contrário, em 
especial o Decreto n° 7142 de 28 de agosto de 2019. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 18 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 7634/2021
DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

Decreta Ponto Facultativo para o 
Funcionalismo Público Municipal, em 
comemoração ao Dia Nacional do Servidor 
Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, e

Considerando que o dia 28 de outubro e ́celebrado o Dia 
Nacional do Servidor Público;

Considerando que, no corrente ano, o dia 28 de outubro 
cairá numa quinta-feira e que o feriado do dia 02 de 
novembro cairá na terça-feira seguinte;

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administraçaõ Pública Municipal, tendo em vista que o 
dia do presente Decreto será compensado;

DECRETA

Art. 1º Como sendo ponto facultativo nas repartições 
públicas do Município o dia 1º de novembro de 2021 
(segunda-feira), em comemoração ao Dia Nacional do 
Servidor Público (28 de outubro).

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior os 
setores cuja paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente de Empresa Pública a estabelecerem a forma 
de compensação pelo dia objeto do ponto facultativo 
previsto neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrara ́ em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 18 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

PORTARIA N° 826/2021
 DE 15 DE SETEMBRO 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° 1258/2021, 
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RESOLVE
 

RETIFICAR a  portaria  n° 312/2016 de 19 de julho de 
2016 , publicado no DOM n°682 de 23 a 29 de julho de 
2016 , o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor 
(a) JOÃO PAULO DA CRUZ, matricula 61925, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de Condutor 
Socorrista, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
pelo período de 03 (três) meses, onde se lê: 19/11/2010 
a 03/12/2015 leia-se 19/11/2010 a 22/03/2016, a partir de 
01 de agosto de 2016. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 118/2021
DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Atílio Rusciolelli Junior, Cad. 

83834438, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 833575 e 

Geilza Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência 

do primeiro, fiscalizar a execução do Acordo de 

Cooperação Técnica n° 006/2018 – BANCO DO BRASIL, 

firmado em 31 de Agosto de 2018, cujo o objeto é a 

utilização de sistema eletrônico de licitações 

disponibilizado pelo Banco, doravante denominado 

licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da 

internet, processos licitatórios eletrônicos para a 

aquisição de bens e serviços comuns.

Publique-se e Cumpra–se                                                                                

CAMAÇARI-BA, EM 14 DE OUTUBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                      
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 120/2021
DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Atílio Rusciolelli Junior, Cad. 

834438, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 833575 e 

Geilza Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência 

do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 

0437/2020– EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, firmado 

em 01 de setembro de 2020, cujo o objeto é prestação de 

serviço de publicação dos atos oficiais da prefeitura nas 

mídias impressa e eletrônica do Caderno 6 - Caderno dos 

Municípios - do Diário Oficial do Estado e em espaço 

exclusivo para a Prefeitura no Diário Oficial Municipal do 

Portal da Empresa Gráfica da Bahia.

Publique-se e Cumpra–se                                                                                

CAMAÇARI-BA, EM 14 DE OUTUBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                      
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 121/2021
DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, André Luiz Oliveira dos Anjos 

Cad. 833575, Atílio Rusciolelli Junior Cad. 834438 e 

Geilza Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência 

do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 

0357/2018 – GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES 

DE EDITAIS EIRELI-EPP, firmado em 29 de Outubro de 

2018 e publicado em 08 de Novembro de 2018, cujo o 

objeto é a prestação de serviços de publicação em jornal 

de grande circulação regional, dos atos legais do 

Município de Camaçari.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI-BA, EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                      
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 085/2021
DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa CONDUZIR LOCADORA 
E TRANSPORTE LTDA, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
requerimento nº 5602.18.08.705.2021, de 23 de agosto 
de 2021,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa CONDUZIR 
LOCADORA E TRANSPORTE LTDA, estabelecida à 
Rod. BA 099 Estrada do Côco, S/N, Loteamento 
Arembepe Aquaville, Qd 02,lote 05, Arembepe 
(Abrantes) Camaçari/BA, CEP: 42.829.710, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 10.562.076/0001-64, inscrição mobiliária 
nº 0022248001, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 
2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de 
agosto  de 2021, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 086/2021
DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à R SILVA GONÇALVES, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
requerimento nº 05675.18.08.705.2021, de 24 de agosto 
de 2021,

RESOLVE 

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa R SILVA 
GONÇALVES, estabelecida à RA Arembepe Aquavile , 
Qd 02, lote 05, loja 03, S/Nº, Arembepe (Abrantes)-
Camaçari/BA, CEP: 42.835.000, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 23.881.988/0001-40, inscrição mobiliária nº 
0036942001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 
2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de 
agosto de 2021, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 087/2021
DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa P P DE JESUS DOS 
SANTOS, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
requerimento nº 05473.18.08.705.2021, de 18 de agosto 
de 2021,
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RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa P P DE JESUS DOS 
S A N TO S ,  e s t a b e l e c i d a  à  AV.  P i r a j á  S / N  
COMPLEMENTO SU Qd 02,lote 05 Loja 03, S/N, 
Arembepe (Abrantes) Camaçari/BA, CEP: 42.830.302, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 27.959.384/0001-20, inscrição 
mobiliária nº 0035446001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 
13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 
2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de 
agosto de 2021, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 089/2021
DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Reconhece a Imunidade Tributária e 
c o n c e d e  I s e n ç ã o  d e  Ta x a s  à  
CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL, e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais e considerando o disposto no art. 150, inciso VI, 
alínea “b” da Constituição Federal de 1988, combinado 
com o disposto nos arts. 21 e 189, inciso IV da Lei 
1.039/2009, e teor do Processo Administrativo nº 
03926.18.08.216.2021, de 17 de junho de 2021, 

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU e ITIV e da Taxa de Resíduos Sólidos 
Domiciliares – TRSD e da Taxa de Fiscalização do 
Funcionamento - TFF em favor da instituição religiosa 
CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL, CNPJ o nº. 
13.248.703/0001-85, com endereço à Vila dos 
Rodoviários, lote 05, Bairro do Santo Antônio, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-970, inscrição imobiliária nº 
2029412, CGA nº 13471001, conforme permissivo legal 
previsto art. 150, inciso VI, alínea “b” da CF/88, 
combinado com o disposto nos arts. 21, 159, IV e 189, 
inciso IV, ambos da Lei 1.039/2009.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os mot ivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV, e por extensão, a isenção da 
TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir da data de início 
das atividades, conforme permissivo legal previsto no art. 
159, inciso IV da Lei 1.039/2009.

Art. 5º Após o reconhecimento da imunidade tributária aos 
impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal acima 
descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 23 de maio de 
2017, data de aquisição do imóvel.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 14 DE  OUTUBRO DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 125/2021
DE 13 DE OUTUBRO 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º - INCLUIR - GID a servidora LETICIA DE SOUZA 
TAVARES, matrícula nº 61991, enfermeira; e EXCLUIR - 
GID do servidor SOCRETES COELHO CARMARGO, 
matrícula nº 60453, enfermeiro no qual relaciona os 
servidores efetivos para a função de supervisores nas 
Unidades de Saúde da Família do Município de Camaçari, 
conforme preceitua a Lei Municipal nº 1.109/2010, e 
Decreto nº. 4925/2010 alterado pelo Decreto nº. 
5126/2011.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 19 DE 14 DE OUTUBRO 
DE 2021

a aprovação da Inscrição no 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe confere a Lei Municipal de nº 678, de 27 de junho 
de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020.

Considerando o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°. 03 de 12 de junho de 2020.
Considerando a Resolução n°. 05 de 16 de julho de 2020.
Considerando a Resolução n°. 06 de 29 de julho de 2020.
Considerando a Resolução nº. 08, de 12 de novembro de 
2020.
Considerando a necessidade de se conhecer e manter 
um cadastro geral com informações sobre ações 
voltadas à Segurança Alimentar e Nutricional executadas 
no município.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar por unanimidade a inscrição neste 
Conselho, das seguintes entidades da Sociedade Civil 
Organizada:

·Inscrição no COMSEA n°. 034: Escola e Creche 
Comunitária Carmem Mirim, inscrito no CNPJ sob o nº 
05.146.726/0001-50.

·Inscrição no COMSEA n°. 035:

Dispõe sobre Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA) das 
Entidades representantes da Sociedade Civil 
Organizada neste Conselho.

 Associação de Pais e 
Mestres Escola Comunitária Emanuel Ponto Certo e 

Adjacênc ias,  inscr i to  no CNPJ sob o nº  
01.429.820/0001-66.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

PORTARIA Nº 147/2021
29 DE SETEMBRO 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 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31/10/2013, alterada pelas Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00422.22.09.461.2021, de 08 de março 
de 2021, 

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
in teressado EMPASS – Empreendimentos 
Patrimoniais São Sebastião LTDA, inscrito no CNPJ 
sob Nº 07.724.970/0001-89, com sede na Praça 
Martiniano Maia n° 93, sala 01, Centro, Lauro de Freitas/ 
BA, para a implantação do empreendimento tipo 
supermercado, numa área total de 3.000 m², área 
permeável de 1.777,10 m2, Área de preservação 
permanente – APP de 998,86 m², área total ocupada de 
1.191,05 m² e área construída de 2.938,15 m², localizado 
na rua lindeira a BA 099, km 12, Abrantes, Camaçari-BA, 
nas coordenadas UTM 573.706 E; 8.595.686, na Zona 
de Expansão Controlada – ZEC 5 da Macrozona Urbana 
de Catu de Abrantes – CA – ZU.2, conforme Lei Municipal 
nº 866, de 11 de janeiro de 2008, e na Zona de 
Ocupação Controlada - ZOC V da APA Joanes 
Ipitanga, conforme Resolução CEPRAM n° 2974, de 
24 de maio de 2002, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
manter critérios e procedimentos necessários para a 
gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
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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 
obra, para serem coletados por empresa devidamente 
licenciada; b) coletar e promover a separação 
sistemática dos expurgos (entulhos) gerados no canteiro 
de obras e destiná-los à unidade de reaproveitamento, 
conforme critério estabelecido pela SESP e SEDUR, 
sendo vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou 
em qualquer outro local não licenciado, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) destinar 
os resíduos domésticos reutilizáveis e recicláveis para 
unidades de tratamento específicos, comprovando a 
destinação para obtenção do Alvará de Conclusão da 
obra; d) manter, em condições adequadas, no canteiro 
de obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluentes domésticos e promover a 
limpeza dos mesmos somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas; e) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas e com contrato de fornecimento, 
comprovando quando da solicitação do habite-se; f) 
fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; g) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
h) executar e atender as exigências e condicionantes dos 
projetos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário aprovados pela Embasa; II – apresentar projeto 
de esgotamento sanitário aprovado pela EMBASA antes 
do início das obras e somente lançar o efluente no corpo 
hídrico, se for o caso, quando o tratamento atender a 
eficiência de remoção aprovada pelo INEMA e mediante 
apresentação de outorga do INEMA, sendo proibido o 
lançamento do efluente na drenagem pluvial ou no solo; 
III – enquadrar os padrões de tratamento do efluente aos 
níveis exigidos para os rios da Classe II, conforme 
Resolução CONAMA 357/2005 e suas atualizações; IV - 
não adotar solução de tratamento sanitário do tipo fossa 
séptica-sumidouro para os efluentes; V - a instalação 
predial de águas pluviais se destina exclusivamente 
ao recolhimento e condução das águas pluviais, 
conforme ABNT NBR 10844:1989, sendo vedado 
quaisquer interligações com outras instalações 
prediais; VI - implantar o Programa de Educação 
Ambiental apresentado, a ser desenvolvido de forma 
contínua enquanto durar a obra, contemplando os 
temas e as metas do PEA, e apresentar relatórios de 
desempenho do programa; VII – apresentar Relatórios 
do Programas apresentados com detalhamento das 
atividades e resultados alcançados, para obtenção do 
Alvará de Conclusão da obra; VIII - manter atualizado o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil – PCMAT, acompanhado da 
ART, elaborado por profissional legalmente habilitado; IX 
– executar o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais  - PPRA apresentado, e o Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção - PCMAT, de forma articulada com o PCMSO,  
realizando treinamentos com os funcionários para 
aplicação dos Programas; X – implantar e manter os 
dispositivos de sinalização da obra em perfeito estado de 
conservação; XI - executar Projeto paisagístico, 
conforme projeto aprovado pela CLA/SEDUR, incluindo 
a delimitação da APP com as estacas e mourões 
definidos e cerca-viva; XII -  é proibido: a) aterro de 
áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; b) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; XIII – participar da 
execução, conforme orientações da CPA/ SEDUR,  de 
Projeto de Educomunicação Ambiental com foco 
para a correta destinação dos resíduos sólidos 
domésticos, para a comunidade do Distrito onde o 
empreendimento será implantado; 

XV - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter 
em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, da NR – 23, e 
manter atualizado; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR – 11; d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15; XVI 
– obter o alvará de funcionamento, após a conclusão 
das obras de implantação, antes de iniciar as 
atividades do supermercado; XVII - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente 
ou ação afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência direta do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XVIII - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto 
aos documentos comprobatórios; XIX - 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; 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, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
c a b í v e i s ;  X X I  -  m a n t e r  o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia – AOP 
de Projeto Nº 035/2020 de 10.11.2020, emitida através 
do Processo nº 00623.22.09.002.2020 de 18 de março 
de 2020, por esta SEDUR; 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.

XIV – delimitar a 
APP dentro do empreendimento antes de qualquer 
intervenção na área e não ocupar nem modificar APP, 
sendo vedado edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano 
conforme legislação vigente; 
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Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE SETEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 153 / 2021
30 DE SETEMBRO DE 2021                                                                                                

Retificação da Portaria de nº. 089/2021, de 
21 de maio de 2021, referente ao Processo 
o Administrativo nº  00156.22.09.461.2021, 
de 29 de janeiro de 2021, na forma que 
indica.

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 
00156.22.09.461.2021, de 29 de janeiro de 2021,  

RESOLVE

Art. 1° - Retificar a Licença Ambiental Simplificada 
Portaria de nº. 089/2021, de 21 de maio de 2021, 
publicada no Diário Oficial de Camaçari de 08 de junho de 
2021, referente ao Processo o Administrativo em tela.
Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º – Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, […] 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,[...].

Leia-se: “Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, […] 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 31 
blocos, numa área total de 39.576,28m², 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, [...].

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

30 DE SETEMBRO

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DE MEIO AMBIENTE

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 DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM  DE 
2021.
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PORTARIA Nº 158/2021
01 DE OUTUBRO DE 2021

Retificação da Portaria de nº 101/2021, de 30 de 
junho de 2021, referente ao Processo 
Administrativo Nº 01439.22.09.743.2020 de 14 
de outubro de 2020, na forma que indica. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, alterada pela 
Resolução CEPRAM nº 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 no 
Processo Administrativo n° 01439.22.09.743.2020 de 14 
de outubro de 2020, assim como as demais disposições 
de Direito pertinentes, 

RESOLVE

Art. 1° - Retificar a Portaria n° 101/2021, de 30 de junho 
de 2021, de Autorização para Supressão de Vegetação, 
referente ao Processo o Administrativo n° 
01439.22.09.743.2020.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
A U T O R I Z A Ç Ã O  PA R A  S U P R E S S Ã O  D E  
V E G E TA Ç Ã O ,  [ . . . ]  à  T E N D A N E G Ó C I O S  
IMOBILIÁRIOS S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 
09.625.762/0003-10, [...], para implantação de 
empreendimento pluriresidencial, do tipo urbanização 
integrada, […], deno

Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, [...] à TENDA 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.625.762/0003-10, [...], para implantação de 
empreendimento pluriresidencial, do tipo urbanização 
integrada, […], deno

579059/8582647; 579115/8582577; 

 

 

minado Residencial Costa 
Portuguesa, composto de 496 apartamentos, 
distribuídos em 17 blocos, numa área total de 139.932,64 
m², [...], mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: [...]; II – a supressão da 
vegetação somente poderá ser executada na poligonal 
dos vértices indicados na projeção UTM (X/Y) 
SIRGAS2000: 578918/8582534; 579059/8582647; 
579101/8582597; 579056/8582559; 579102/8582502; 
579131/8582530; 579172/8582481; 579077/8582344; 
[...]”; 

Leia-se: “Art. 1.º - 

minado Residencial Costa 
Portuguesa, composto de 496 apartamentos, 
distribuídos em 31 blocos, numa área total de 39.576,28 
m², [...], mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: [...]; II – a supressão da 
vegetação somente poderá ser executada na poligonal 
dos vértices indicados na projeção UTM (X/Y) 
SIRGAS2000: 

579052/8582526; 579078/8582493; 579126/8582531; 
579166/8582480; 579072/8582348; 579077/8582344

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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 OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 159  /2021
01 DE OUTUBRO 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 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31/10/2013, alterada pelas Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02014.22.09.461.2020, de 23 de 
dezembro de 2020,

RESOLVE,

Art .1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, à 
empresa MINAS BAHIA MINERAÇÃO LTDA., inscrita 
no CNPJ sob n° 03.064.824/0001-13, com sede na 
Rodovia BA – 512, Estrada da Biribeira, S/N, Fazenda 
Barbosa, Camaçari/BA, para lavrar areia (produção 
anual estimada de 145.000 t/ano), numa área de 37, 38 
hectares na Fazenda Eurípedes, inserida na Macrozona 
Rural CA - ZR.5 - Camaçari - BA, com a poligonal da área 
de exploração delimitada pelas coordenadas:  V1. -
12°36'55''599 /-38°10'01''278 ; V2. -12°36'55''599 /-
38°09'30''278; V3. -12°37'08''599 /-38°09'30''278 ; V4. -
12°37'08''599 /-38°10'01''278; V5. -12°36'55''599 /-
38°10'01''278, constante do processo ANM Nº 870. 
092/2015, antigo DNPM. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I.  armazenar o 
solo retirado, e que será utilizado na recomposição, em 
leiras que possuam no máximo 1,5 m de altura 
promovendo sua proteção contra erosão; II. executar e 
cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental, recuperação, monitoramento e manutenção 
contemplados no PRAD, encaminhando à SEDUR 
relatório com registro fotográfico das ações 

 
[...]”.
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implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III. implementar sistema de drenagem que 
complete toda a área de extração de areia através de 
canaletas de contorno assegurando o escoamento 
superficial das águas pluviais. Prazo: 60 (sessenta) dias; 
IV. manter os processos naturais de recarga dos 
aquíferos e demais corpos hídricos; V. colocar placa 
fixada na entrada do empreendimento com o nome do 
empreendimento, nome do responsável técnico, número 
do processo ANM, nome e número do Título Autorizativo 
da Licença Ambiental. Prazo: 60(sessenta) dias; VI. 
restaurar a área utilizada independentemente do uso a 
ser dado à mesma; VII. apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias o Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários e usuários da lavra; VIII. comunicar de 
imediato à SEDUR, qualquer acidente ou ação que 
degrade ou polua, diretamente ou indiretamente o meio 
ambiente na área de influência do empreendimento, 
resultante das atividades exploratórias; IX. utilizar 
modelo ecológico de plantas pioneira, secundária e 
clímax, em toda área de lavra a ser restaurada; X. em 
hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da cobertura vegetal; XI. replantar sempre que 
possível, em áreas adjacentes, as espécies arbóreas 
nativas da região; XII. priorizar a contratação da mão de 
obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. 
Dispor, em locais adequados, vasilhames para coleta de 
resíduos, na área da mineração, nas paradas dos 
caminhões e escritório. Prazo: 30 dias; XVI. efetuar o 
recolhimento dos resíduos sólidos até a destinação final 
do lixo doméstico das faixas marginais da jazida, de 
acordo com o Art. 75 do Regulamento da Lei Estadual n° 
10.431, de 20 de dezembro de 2006, aprovado pelo 
Decreto Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008; 
XVII. fica terminantemente proibida: a) modificar e/ou 
lavrar substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XVIII. limitar a lavra de areia à 
área definida na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área, aprovada na ANM, antigo DNPM, 
ressalvadas as condições estabelecidas nesta licença e 
na legislação vigente; XIX. otimizar os acessos, já 
existentes, com melhoramentos, sinalização e ampliação 
da rede de drenagem, porém, sem utilização da 
exploração de jazidas; XX. não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 

valor ambiental e de beleza paisagística; XXI. não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XXII. 
é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XXIII. 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 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 A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2021.  

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO                         
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 162/2021
DE 04 DE OUTUBRO DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (um) lote de terreno 
próprio designado pelo n° 01 da Quadra 04, 
integrante do Loteamento Recreio das Águas, 
situado em Barra de Pojuca, Distrito de Monte 
Gordo no município de Camaçari com 
2.513,50 m² a ser desmembrada em três lotes 
denominados lote 01A com 750,00m², lote 01B 
com 750,00m² e lote 01C com 1.013,50 m², na 
forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
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2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00347.22.09.005.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo lote n° 01 da Quadra 04  integrante do 
Loteamento Recreio das Águas, situado em Barra de 
Pojuca, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 1º 
Ofício sob. Matrícula de nº 32.460, com Inscrição 
Municipal sob. n° 41965, neste Município de Camaçari, 
com 2.513,50 m² a ser desmembrada em três lotes 
denominados lote 01A com 750,00 m² e lote 01B com 
1.013,50 m² e lote C com 1.013,50 m².

Parágrafo único – A área ora Desmembrada é de 
propriedade de MARIA KEIKO MORINAGA, brasileira, 
solteira, professora, portadora da Cédula de Identidade 
RG de nº 3.938.322-SSP/SP e do CPF/MF de nº 
057.728.268-91, residente e domiciliada na Rua das 
Flores, s/n, lote 01, Quadra 04, do Loteamento Recreio 
das Águas, situado em Barra de Pojuca, Distrito de Monte 
Gordo.

Art. 2° - A situação atual da área está  assim descrita:

LOTE 01

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice VT-01, de 
coordenadas E 604.486,737 m e N 8.607.220,163 m; 
confrontando com LOTE 03,   com o seguinte azimute 
72° 35' 58'' e distância 64,00 m  até o vértice VT-02, de 
coordenadas E 604.547,809 m e N 8.607.239,302 m; 
confrontando com RUA B,   com o seguinte azimute 155° 
36' 49'' e distância 14,00 m  até o vértice VT-03, de 
coordenadas E 604.553,589 m e N 8.607.226,551 m; 
confrontando com RUA VILA PRINCIPAL,   com o 
seguinte raio 26,84 e distância 30,00 m  até o vértice VT-
04, de coordenadas E 604.538,467 m e N 8.607.202,438 
m; confrontando com RUA VILA PRINCIPAL,   com o 
seguinte azimute 236° 19' 40'' e distância 45,00 m  até o 
vértice VT-05, de coordenadas E 604.501,017 m e N 
8.607.177,488 m; confrontando com RUA C,   com o 
seguinte azimute 341° 29' 58'' e distância 45,00 m até o 
vértice VT-01, ponto inicial da descrição encerrando este 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representados no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 39° W, tendo 
como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizadas:

LOTE 01A

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice VT-01, de 
coordenadas E 604.486,737 m e N 8.607.220,163 m; 
confrontando com LOTE 03, com o seguinte azimute 72° 
35' 58'' e distância 16,03 m até o vértice VT-02, de 
coordenadas E 604.502,033 m e N 8.607.224,956 m; 

confrontando com MARIA KEIKO MORINAGA, com o 
seguinte azimute 156° 45' 11'' e distância 39,59 m até o 
vértice VT-03, de coordenadas E 604.517,661 m e N 
8.607.188,577 m; confrontando com RUA VILA 
PRINCIPAL, com o seguinte azimute 236° 19' 40'' e 
distância 20,00 m até o vértice VT-04, de coordenadas E 
604.501,017 m e N 8.607.177,488 m; confrontando com 
RUA C com o seguinte azimute 341° 29' 58'' e distância 
45,00 m até o vértice VT-01, ponto inicial da descrição 
encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representados no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 
39° W, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 01B

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice VT-01, de 
coordenadas E 604.502,033 m e N 8.607.224,956 m; 
confrontando com LOTE 03, com o seguinte azimute 72° 
35' 58'' e distância 23,22 m até o vértice VT-02, de 
coordenadas E 604.522,404 m e N 8.607.231,340 m; 
confrontando com MARIA KEIKO MORINAGA, com o 
seguinte azimute 159° 24' 23'' e distância 33,84 m até o 
vértice VT-03, de coordenadas E 604.534,305 m e N 
8.607.199,666 m; confrontando com RUA VILA 
PRINCIPAL, com o seguinte azimute 236° 19' 40'' e 
distância 20,00 m até o vértice VT-04, de coordenadas E 
604.517,661 m e N 8.607.188,577 m; confrontando com 
MARIA KEIKO MORINAGA, com o seguinte azimute 
336° 45' 11'' e distância 39,59 m até o vértice VT-01, 
ponto inicial da descrição encerrando este perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representados no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 39° W, tendo 
como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

LOTE 01C

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice VT-01, de 
coordenadas E 604.522,404 m e N 8.607.231,340m; 
confrontando com LOTE 03, com o seguinte azimute 72° 
35' 58'' e distância 24,75 m até o vértice VT-02, de 
coordenadas E 604.547,809 m e N 8.607.239,302 m; 
confrontando com RUA B, com o seguinte azimute 155° 
36' 49'' e distância 14,00 m  até o vértice VT-03, de 
coordenadas E 604.553,589 m e N 8.607.226,551 m; 
confrontando com RUA VILA PRINCIPAL, com o 
seguinte raio 26,84 e distância 30,00 m até o vértice VT-
04, de coordenadas E 604.538,467 m e N 8.607.202,438 
m; confrontando com RUA VILA PRINCIPAL, com o 
seguinte azimute 236° 19' 40'' e distância 5,00 m  até o 
vértice VT-05, de coordenadas E 604.534,305 m e N 
8.607.199,666 m; confrontando com MARIA KEIKO 
MORINAGA,   com o seguinte azimute 339° 24' 23'' e 
distância 33,84 m até o vértice VT-01, ponto inicial da 
descrição encerrando este perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
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Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representados no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central n° 39° W, tendo como datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade do 
Técnico em Agrimensura Saturnino do Nascimento sob. 
Registro Nacional de n° 37135775520, nos termos da 
TRT de n° BR20211161454.

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04 DE OUTUBRO DE 
2021.

 AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 163/ 2021
05 DE OUTUBRO 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 01289.22.09.828.2021, de 18 de 
junho de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado TENDA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS SA, 
inscrito (a) no CNPJ nº 09.625.762/0003-10, com sede 
na Avenida Antonio Carlos Magalhães, n° 4009, Brotas, 
Salvador/BA, para continuidade da implantação de um 
empreendimento pluriresidencial, denominado 

 RESIDENCIAL BAIRRO NOVO, destinado ao Programa 
do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, 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, nas 
coordenadas UTM 578.031 E; 8.595.824 S, inserido na 
poligonal da Zona de Expansão Prioritária – ZEP 2, 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008. Esta licença está sendo concedida 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar à CLA/SEDUR, 
quando do Alvará de Habite-se do Condomínio II 
(Residencial Berlim): a) Atestado de vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) da Polícia Militar do Estado da Bahia; 
b) projetos de  abastecimento de água e esgotamento 
sanitário aprovados pela Embasa; II - executar o projeto 
de paisagismo conforme aprovado na CLA/SEDUR, 
utilizando espécies endêmicas e de significativa 
relevância ecológica, contemplando a manutenção da 
vegetação nativa e das áreas verdes existentes; III - 
atender às condicionantes referentes: a) a viabilidade da 
Embasa e Coelba, para o abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e energia elétrica; b) ao Alvará de 
Licença Urbanística Simplificada de Modificação de 
Projeto; c) ao projeto de drenagem de águas pluviais, 
com redutores de velocidade, conforme aprovado na 
CLA/SEDUR, contemplando o armazenamento e 
utilização das águas pluviais para fins de aproveitamento 
em jardins e limpeza de áreas comuns a serem 
executados pelos condomínios;  IV - adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante a 
fase de construção, atendendo aos padrões de 
intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente, bem 
como:  a) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo à 
unidade de reaproveitamento licenciada, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados (coleta seletiva) e em área 
reservada e impermeabilizada, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
acondicionando e enviando para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados, em instalação 
devidamente licenciada; c) instalar adequadamente no 
canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
domésticos e promover a limpeza do mesmo, somente 
com empresas certificadas, bem como, destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas; d) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor; e) manter 
os dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
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perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; V – continuar implementando: a) o Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção Civil (PCMAT); b) o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC); c) o Programa de Educação Ambiental, 
voltado para os funcionários da obra, com ênfase na 
gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; VI - executar os projetos de 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 
com acompanhamento técnico da obra (ATO), visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
VII – cumprir os termos da manifestação quanto a 
supressão de vegetação e apresentar relatório de 
cumprimento de condiciontes acompanhado dos 
documentos comprobatórios; VIII - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado, sem autorização; b) 
aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; IX - atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
no Alvará n° 238/2017 de Licença Urbanística 
Simplificada de Modificação de Projeto e na Análise de 
Orientação Prévia de Projeto AOP nº  023/2014, emitidos 
pela SEDUR; X - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XI - 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; XII - quando do ALVARÁ DE 
HABITE-SE o interessado deverá apresentar à 
SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XIII - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar anualmente, o relatório de 
cumprimento dos condicionantes, junto aos documentos 
comprobatórios; XIV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

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

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

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 OUTUBRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

PORTARIA Nº 167/2021

DE 07 DE OUTUBRO 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 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31/10/2013, alterada pelas Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01663.22.09.461.2021, de 02 de 
agosto de 2021,

RESOLVE

Ar t . 1 . º .  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
14.671.903/0001-09, com sede na Rua do Gravatá, 142, 
Alto da Cruz, Camaçari/BA, para lavrar areia (para uso 
direto na construção civil, com produção estimada em 
140.000 t/ano), numa área de 49,4 hectares localizada 
nas Fazendas Eurípedes e Silva Chaves, Zona Rural, 
Camaçari-BA, Macrozona CA - ZI.1 - Polo Industrial (Lei 
nº866/2008), com a poligonal da área de exploração 
delimitada no processo ANM Nº 870.355/2010 pelas 
coordenadas: V1.-12°37'22''884, -38°09'19''166; V2.-
12°37'35''250, -38°09'19''166; V3.-12°37'35''250, -
38°09'42''278; V4.-12°37'35''250, -38°10'02''242; V5.-
12°37'31''799, -38°10'02''242; V6.-12°37'22''891, -
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38°10'02''242; V7.-12°37'22''891, -38°09'56''595; V8.-
12°37'22''884, -38°09'56''595; V9.-12°37'22''884, -
38°09'19''166, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. armazenar o 
solo retirado, e que será utilizado na recomposição, em 
leiras que possuam no máximo 1,5 m de altura 
promovendo sua proteção contra erosão; II. executar e 
cumprir todas as ações propostas para a proteção 
ambiental, recuperação, monitoramento e manutenção 
contemplados no PRAD, encaminhando à SEDUR 
relatório com registro fotográfico das ações 
implementadas e os resultados obtidos. Frequência: 
anual; III. implementar sistema de drenagem que 
complete toda a área de extração de areia através de 
canaletas de contorno assegurando o escoamento 
superficial das águas pluviais. Prazo: 60 (sessenta) dias; 
IV. manter os processos naturais de recarga dos 
aquíferos e demais corpos hídricos; V. colocar placa 
fixada na entrada do empreendimento com o nome do 
empreendimento, nome do responsável técnico, número 
do processo DNPM, nome e número do Título 
Autorizativo da Licença Ambiental. Prazo: 60(sessenta) 
dias; VI. restaurar a área utilizada independentemente do 
uso a ser dado à mesma; VII. apresentar, no prazo de 30 
(trinta) dias o Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários e usuários da lavra; VIII. comunicar de 
imediato à SEDUR, qualquer acidente ou ação que 
degrade ou polua, diretamente ou indiretamente o meio 
ambiente na área de influência do empreendimento, 
resultante das atividades exploratórias; IX. utilizar 
modelo ecológico de plantas pioneira, secundária e 
clímax, em toda área de lavra a ser restaurada; X. em 
hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas para 
remoção da cobertura vegetal; XI. replantar sempre que 
possível, em áreas adjacentes, as espécies arbóreas 
nativas da região; XII. priorizar a contratação da mão de 
obra local, a fim de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; XIII. Implantar, 
imediatamente, faixa de segurança para exploração 
mineral, com sistema de segurança e monitoramento de 
pessoas e animais na área de influência direta e indireta 
do empreendimento; XIV. aplicar nas diversas etapas da 
mineração a Norma Regulamentadora NR - 22, com 
redação dada pela Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XV. 
apresentar a SEDUR, Plano de Manejo, recolhimento e 
destinação adequados, para os resíduos sólidos 
(domésticos e inertes) das faixas marginais e inertes da 
jazida, de acordo com o Art. 75 do Regulamento da Lei 
Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, 
aprovado pelo Decreto Estadual nº 11.235, de 10 de 
outubro de 2008; Prazo: 60 (sessenta) dias; XVI. Fica 
terminantemente proibida: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 
áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 
deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possa direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 

subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos 
ou danos ao meio biótico; XVII. limitar a lavra de areia, às 
áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 
Descritivo da Área, aprovado na ANM, ressalvadas as 
condições estabelecidas nesta licença e na legislação 
vigente; XVIII. respeitar as normas, manifestações e 
regulamentos estabelecidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - SDE/BA; XIX. otimizar os 
acessos, já existentes, com melhoramentos, sinalização 
e ampliação da rede de drenagem, porém, sem utilização 
da exploração de jazidas; XX. não constituir ameaça ao 
equilíbrio ecológico nem as áreas de atração turística, de 
valor ambiental e de beleza paisagística; XXI. não 
constituir ameaça a segurança da população nem 
comprometer o desenvolvimento urbano da região; XXII. 
não prejudicar o funcionamento regular de escolas, 
hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso ou 
similares; XXIII. é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 
de 2012 e suas alterações; XXIV. 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 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 entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DO 
CONTRATO N°0268/2018 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS, 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BA. (LOTE III), ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, 
Considerando a previsão contratual (Cláusula Terceira, 
parágrafo único) e do instrumento convocatório de que a 
atualização dos preços se dará pelo INCC - Indice 
Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 00268/2018, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, em 12,77% (doze 
vírgula setenta e sete por cento), conforme variação do 
índice INCC previsto em contrato, entre maio/2017 e 
maio/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  
n° 00268/2018, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 25 de maio de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATOS DE CONTRATOS DA STT

Processo Administrativo n° 065/2021. 1° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 010/2020. Objeto: Este termo aditivo tem 
como objeto alterar a Cláusula segunda – Do prazo da 
vigência - do contrato nº 010/2020, assinado em 16 de 
Outubro de 2020, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa especializada em locação de veículos tipo 
guincho, para atender as necessidades da STT.
Contratado: LUANA SANTANA RIBEIRO EIRELI. Valor 
global: R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil 
reais). Período de vigência: 12 meses a partir de 16 de 
Outubro de 2021; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. Camaçar-BAi, 13/10/2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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