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PORTARIA Nº 938/2021
 DE 06 DE OUTUBRO 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 2587/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MATILDE RODRIGUES 

DE SANTANA, matricula 7255, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Agente de Suporte 
Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 04/06/2010 a 

03/06/2015, com data retroativa a  01 de Outubro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 939/2021 
 DE 06 DE OUTUBRO 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 

PORTARIA Nº 894/2021
 DE 01 DE OUTUBRO 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 1524/2021,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MAGALI SANTOS DA 

CRUZ, matricula 62801, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Técnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, Licença Prêmio referente ao quinquênio 

aquisitivo de 28/06/2012 a 27/06/2017 pelos períodos 

fracionados de 01 (um) mês, a partir de 18 de outubro de 

2021, 01 (um) mês, a partir de 01 de julho de 2022, 01 

(um) mês, a partir de  01 de novembro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE
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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 n° 2587/2021 

	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) 
MATILDE RODRIGUES DE SANTANA, matricula 7255, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Agente de Suporte Administrativo, lotado (a) na 
Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses, onde se lê: 17/05/2015 a 
16/05/2020, leia-se: 04/06/2000 a 03/06/2005, a partir de 
01 de Julho de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 942/2021
 DE 08 DE OUTUBRO 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° 
2335/2018 

	RESOLVE	
 

RETIFICAR a  portaria  n° 498/2020 de 04 de maio de 
2020 , publicado no DOM n°1511 de 28 de setembro de 
2020 , o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor 
(a) ANTONIO EDUARDO COUTO CHAGAS, matricula 
2 8 9 3 ,  o c u p a n t e  d o  c a r g o  d e  p r o v i m e n t o  
efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 17/05/1995 a 16/05/2000 leia-
se 23/05/2015 a 22/05/2020, a partir de 04 de maio de 
2020. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 944/2021
 DE 08 DE OUTUBRO 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 3093/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) REGINALDO SILVA 

FILHO, matricula 8254, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

01/10/2005 a 30/09/2010, com data retroativa a 04 de 
Janeiro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 945/2021
 DE 08  DE OUTUBRO 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 
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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 

3093/2018,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) REGINALDO SILVA 

FILHO, matricula 8254, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 

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

aquisitivo de 01/10/2010 a 30/09/2015, com data 

retroativa a 03 de Maio de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08  DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 946/2021
 DE 08 DE OUTUBRO 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 

2221/2018,

 
RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATO DA SILVA 

RODRIGUES, matricula 910, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Supervisor Tecnico de 

Obras, lotado (a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/2005 a 

16/05/2010, com data retroativa a 10 de Dezembro de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 948/2021
 DE 08 DE OUTUBRO 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 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 

2221/2018,

RESOLVE
 
CONCEDER DE FORMA ANTECIPADA ao (a) servidor 

(a) RENATO DA SILVA RODRIGUES, matricula 910, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

Supervisor Tecnico de Obras, lotado (a) na Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

19/10/2015 a 18/10/2020, após compensação das faltas 
justificadas e/ou licença sem vencimentos, o período 

aquisitivo será de 19/10/2015 a 26/05/2022, com data 

retroativa a 11 de Maio de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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PORTARIA Nº 124/2021
DE 19 DE OUTUBRO 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, ao Servidor abaixo relacionado, 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 do servidor.

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 19 DE OUTUBRO 

DE 2021 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
		 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 155/2021
DE 30  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, 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 01758.22.09.461.2021, de 10 de 
agosto de 2021, RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
IMAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, inscrita 
no CNPJ sob n° 36.702.451/0001-18, para a Construção 
de um Village (Residencial Paradiso Country), numa área 
total de 2.464,00m², com sede no Loteamento Jacuípe 
Country, Quadra 21, Lotes 1, 2 e 3, Barra do Jacuípe, 
Estrada do Coco, CEP: 42829-710, Camaçari-BA, 
composto por 02 (dois) blocos A e B, com 16 
apartamentos no total, área gourmet, piscina, área verde, 
estacionamento e outras áreas complementares, nas 
coordenadas UTM 592.306 E e 8.595.029 S, inserido na 
Zona de Ocupação Controlada – ZEC 3, da Macrozona 
AB-ZU.7 – Capivara, Camaçari-BA, conforme Lei 
Municipal Nº. 866, de 11 de janeiro de 2008 e lei Municipal 
Nº 913 de 03 de setembro de 2008, Unidade de 
Conservação APA do Rio Capivara (ZOCII), Decreto 
Estadual nº 2.219 de 14 de junho de 1993, mediante o  
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. manter 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 obra, para serem 
coletados pela 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 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

Quarta-feira
20 de Outubro de 2021 - Ano XIX
Nº 1772 - Pagina. 04 de 16



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; c) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; d) 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; e) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
Apresentar antes do início da obra, o projeto para 
interligação da drenagem de águas pluviais com a 
rede existente no condomínio; III. Apresentar antes 
do início da obra, o projeto para interligação do 
esgotamento sanitário com a rede existente no 
condomínio; IV. Apresentar Projeto Paisagístico, todos 
os documentos e peças gráficas do projeto deverão ser 
devidamente assinados por profissional legalmente 
habilitado e ser acompanhados da ART referente ao 
projeto. Prazo: 30(trinta) dias; V. Priorizar a contratação 
de mão de obra local; VI. Atender aos parâmetros 
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 033/2021 
(Processo nº 01071.22.09.002.2021 de 15/07/2021), 
emitida por esta SEDUR; VII. Evitar os riscos, transtornos 
e incômodos ao trânsito, a transeuntes e a vizinhança; 
VIII. Atender as condições das viabilidades emitidas 
pelas Concessionárias das infraestruturas 
existentes; IX. Apresentar à SEDUR: a) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT. Prazo: trinta dias; b) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO. Prazo: trinta dias. c) Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais - PPRA, acompanhado da ART 
do responsável. Prazo: trinta dias; X. Apresentar 
semestralmente indicadores de desempenho do 
Programa de Educação Ambiental; XI. Respeitar as APP - 
Áreas de Preservação Permanente conforme 
estabelecido no Art. 51 da Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008 e na Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 2012; XII. 
É considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Anexo VI do Decreto Estadual 
n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XIII. Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento 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 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 entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 173 / 2021
18 DE OUTUBRO DE 2021 

Revogação de Licença Ambiental de 
Operação, Portaria SEDUR nº 023/2017, 
referente ao Processo Administrativo nº 
14.542/2013 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 02 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 01445.22.09.828.2020, de 
15 de outubro de 2020, assim como as demais 
disposições de direito pertinentes, 

RESOLVE

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º Revogar a 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, concedida por 
meio da Portaria SEDUR n° 023/2017 publicada no DOM 
em 11 de fevereiro de 2017 com validade em 11 de 
fevereiro de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 
14.542/2013, do interessado SODECIA DA BAHIA LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 04.095.571/0001-08, localizado 
na Avenida Henry Ford, n° 2000, Prédio Sodecia, Polo 
Industrial de Camaçari (PIC), Camaçari/BA, coordenadas 
UTM 578.334 E / 8.598.700 S, inserido na poligonal da 
Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 
913, de 03 de setembro de 2008, e Decreto Municipal n° 
5.381, de 24 de abril de 2013.
Leia-se: “Art. 1.º - Revogar a LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, concedida por meio da Portaria SEDUR n° 
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023/2017 publicada no DOM em 11 de fevereiro de 2017 
com validade em 11 de fevereiro de 2021, referente ao 
Processo Administrativo nº 14.542/2013, do interessado 
SODECIA DA BAHIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
04.095.571/0001-08, localizado na Avenida Henry Ford, 
n° 2000, Prédio Sodecia, Polo Industrial de Camaçari 
(PIC), Camaçari/BA, coordenadas UTM 578.334 E / 
8.598.700 S, inserido na poligonal da Zona Industrial, 
Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, e Decreto Municipal n° 5.381, de 24 
de abril de 2013.

Art. 3.º Revoga-se a Portaria nº 112/2021 e todas as 
disposições em contrário.

Art. 4.º 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 18 DE OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E

 MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO CONDOMINIO RESERVA BYOM FASE 
1 E FASE 2, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Condomínio Urbanístico Reserva Byom que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na 
Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, autorizado 
pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica Municipal Revisada, 
neste ato representado pela Secretár ia de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Srª ANDRÉA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, doravante 
denominado MUNICÍPIO, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e, do outro lado Sr. DIEGO ALEJANDRO REY, 
argentino, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física sob nº. 833.002.875-53, Registro Nacional de 
Estrangeiro - RNE V473168-0, e MADALENA MARA 
MAGALHÃES MATOS, brasileira, empresária, inscrita 
no Cadastro de Pessoa Física sob nº. 727.452.235-34, 
Registro Geral sob nº04.810.899-50, residentes à Rua 
Mico Leão Dourado, nº 30 A, Condomínio Busca Vida, 
Distrito de Abrantes, proprietários do terreno situado na 
Rua Baleia Azul, Gleba 15 B, situado no Condomínio 
Busca Vida, Distrito de Abrantes, neste Município, 
doravante denominados PROPRIETÁRIOS, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico do CONDOMÍNIO RESERVA BYOM 
FASE 1 E FASE 2, tendo em vista o constante processo 
administrativo nº. 01906.22.09.324.2019, de 27 de 
agosto de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 70.000,00 m² (setenta mil 
metros quadrados), destinada ao empreendimento 
denominado Condomínio Reserva Byom Fase 1 e Fase 
2, situado na Rua Baleia Azul, Gleba 15 B, Condomínio 
Busca Vida, Distrito de Abrantes, Camaçari – Bahia.
II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio e, corresponde 
a uma poligonal de 70.000,00 m² (setenta mil metros 
quadrados), onde será subdividido em 02 (dois) 
subcondomínios, assim descritos: Condomínio 
Reserva Byom Fase 1, com área de 32.838,00m²  e 
seguinte descrição: área medindo de frente para a Rua 
Baleia Azul 164,76 m, em 03 (três) segmentos, sendo o 
primeiro de 309,36 m, 34,57 m e 23,79 m; de fundo em 
dois segmentos, sendo 33,00 m limitando-se com a 
Gleba 16, e 180,00 m limitando-se com a Fase 2 ; do lado 
direito de quem olha para o terreno, 145,08 m, limitando-
se com a Etapa 2; do lado esquerdo, 196,52 m em 06 
(seis) segmentos, um de 119,29 m, 10,47 m, 15,47 
m,15,50 m,11,72 m e 24,07 m, limitando-se com a Gleba 
14. Condomínio Reserva Byom Fase 2, com área de 
37.162,00m² e seguinte descrição: área medindo de 
frente para a Rua Baleia Azul 144,60 m; de fundo 
limitando-se com a Gleba 16, 330,00 m, em dois 
segmentos de 232,96 m e 97,04 m; do lado direito de 
quem olha para o terreno, 178,80 m, limitando-se com a 
área remanescente reservada para o proprietário; do 
lado esquerdo, 145,08 m limitando-se com a Fase1 (Rua 
de Integração) e 33,00 m limitando-se com a Fase1 
(próximo a ETE). 

III – Documentação: o imóvel no qual os 
subcondomínios serão implantados, foi adquirido pelos 
PROPRIETÁRIOS por compra feita ao Sr. Rivaldo Moura 
de Carvalho e esposa, CPF nº 000.618.455-68, encontra-
se devidamente registrado no Cartório de 1º Ofício do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob 
matrícula nº 21.304 R-06, de 24 de outubro de 2019 e 
inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob o número 
105.810-0.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
condomínio subdividido em dois subcondomínios 
residenciais, sujeitos ao regime instituído nos termos da 
Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 
26 de dezembro de 1995, nº 913 de 03.09.2008 e nº 866 
de 11.01.2008, com:  Condomínio Reserva Byom Fase 
1 formado por 19 unidades residenciais unidomiciliares 
mais área verde de uso comum e Condomínio Reserva 
Byom Fase 2 formado por 28 unidades residenciais 
unidomiciliares mais área verde de uso comum. A área 
destinada a lazer composta de espaço gourmet, salão de 
festa, academia, piscinas, quadra poliesportiva e quadra 
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de tênis serão de uso comum aos dois subcondomínios 
assim com a área destinada a serviço (ETE, guarita de 
controle e módulo de serviço), distribuídos segundo 
planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.
V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 70.000,00 m² (setenta mil metros 
quadrados), e será dividida em dois subcondomínios, 
assim distribuídos:

1.Área do Condomínio Reserva Byom Fase 1

Área do Condomínio, com 32.838,00m² (trinta e dois mil, 
oitocentos e trinta e oito metros quadrados), com:
a. Área de Preservação Permanente, com 3.218,15m² 
(três mil, duzentos e dezoito metros quadrados e quinze 
decímetros quadrados);
b. Área líquida, com 29.019,85m² (vinte e nove mil, 
dezenove metros quadrados e oitenta e cinco decímetros 
quadrados);
c. Área total das Frações Ideais Privativas – FIPs com 
19.288,53 m² (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito 
metros quadrados e cinquenta e três decímetros 
quadrados), distribuídas em 19 unidades, conforme 
listagem a seguir:

d. Área de sistema viário, compreendendo: acesso 
rodoviário a partir da Rua Baleia Azul e Rua de 
integração à área residencial totalizando 4.964,65m² 
(quatro mil, novecentos e sessenta e quatro metros 
quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados);
e. Área verde e lazer, totalizando 6.496,12m² (seis mil, 
quatrocentos e noventa e seis metros quadrados e doze 
decímetros quadrados), equivalendo a 22,39% (vinte e 
dois virgula trinta e nove por cento) da área líquida do 
empreendimento, assim distribuídas:
¾ área verde – 2.017,48m²;
¾ área verde dos passeios – 2.594,93m²;
¾ área de lazer – 1.873,71m².

2. Área do Condomínio Reserva Byom Fase 2
Área do Condomínio, com 37.162,00m² (trinta e sete mil, 
cento e sessenta e dois metros quadrados), com:

a. Área líquida, com 37.162,00m² (trinta e sete mil, cento 
e sessenta e dois metros quadrados);
b. Área total das Frações Ideais Privativas – FIPs com 

28.586,05 m² (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis 
metros quadrados e cinco decímetros quadrados), 
distribuídas em 28 unidades, conforme listagem a seguir:

c. Área de sistema viário, compreendendo: acesso 
rodoviário a partir da Rua Baleia Azul e Rua de 
integração à área residencial totalizando 2.146,00m² 
(dois mil, cento e quarenta e seis metros quadrados);
d. área verde de uso comum, totalizando 7.909,28m² 
(sete mil, novecentos e nove metros quadrados e vinte e 
oito decímetros quadrados), equivalendo a 21,28% 
(vinte e um virgula vinte e oito por cento) da área líquida 
do empreendimento, assim distribuídas:
¾ área verde – 6.625,88m²;
¾ área verde dos passeios – 1.283,40m².

3. Área de uso comum aos subcondomínios
Correspondem a área destinada a Rua de Integração, 
área da portaria, área da lixeira e serviço e área da 
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, totalizando 
2.559,80m² (dois mil quinhentos e cinquenta e nove 
metros quadrados e oitenta decímetros quadrado), 
assim distribuídas:
a. Rua de Integração – 2.360,00m²;
b. área da portaria – 27,80m²;
c. lixeira e serviço - 50,00m²; 
d. área da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – 
122,00m².
e. Área de lazer clube e quadras – 1.793,71m²

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO

O sistema viário será implantado exclusivamente pelos 
PROPRIETÁRIOS e apresenta: pistas com largura de 
7,00m (sete metros), com revestimento em pré-
moldados de concreto intertravados, passeio gramado 
de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), nos dois 
lados da rua e meios-fios/sarjeta extrusado tipo 
Americano. Todo o sistema será provido de sinalizações 
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horizontal e vertical, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PDC, conforme NBR 
9050/2004, revisada em 2020.
O sistema viário externo de acesso já está implantado, 
pelo Condomínio Busca Vida, com revestimento em 
Paralelepípedo granítico.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites das 
unidades para as edificações.
a) frente = 6,00m (seis metros);
b) laterais limítrofes =3,00m (três metros);
c) fundos = 3,00m (três metros);
As unidades localizadas na esquina das quadras 
deverão obedecer o recuo mínimo, considerado frontal, 
para as duas vias lindeiras.
Não será permitido alinhar a construção nas divisas da 
unidade imobiliária, com exceção da edícula. 
As unidades 3C, 4C, 5C, 8C, 9C E 11C possuem 
limitações para construção conforme indicado na 
Cláusula Segunda, Inciso V, alínea 3, deste Termo e nas 
plantas de Situação e Masterplan (pranchas 02 e 03), 
integrantes deste projeto e arquivadas na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.
II – Gabarito: 02 pavimentos, térreo mais um pavimento, 
com altura máxima limitada à copa média dos espécimes 
vegetais de porte arbóreo, considerando-se para isso o 
limite de 8,00m (oito metros);
III – Taxa de ocupação máxima (Io): 30% (trinta por 
cento), a ser aplicado sobre a área total da unidade, para 
cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções 
da referida unidade;
IV – Índice de utilização máximo (Iu): 0.50, a ser 
aplicado sobre a área total da unidade; 
V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0.70, a ser 
aplicado sobre a área total da unidade; 
VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se 
as seguintes determinações:
a)a área total construída da edícula não poderá 
ultrapassar 40,00m² (quarenta metros quadrados);
b)a edícula não poderá apresentar dimensões totais, em 
qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) 
da correspondente medida lateral ou de fundo da 
unidade;
c)quando encostar, em limites do fundo da unidade, 
deverá ter parede dupla;

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a.construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade;
b.construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em 
unidades que tenham os respectivos limites com rua ou 
culd' sac (unidade com mais de uma testada);

c. Construções nas Áreas de Preservação Permanente – 
APP, conforme legislação ambiental vigente;
d Construções e ocupações nas Áreas de Preservação 
de vegetação inseridas nas unidades 3C, 4C, 5C, 7C, 8C 
E 11C.

Parágrafo primeiro: Somente será liberado o alvará de 
habite-se para as unidades residenciais cuja via de 
acesso às unidades, possua infraestrutura concluída.
Parágrafo segundo: Fica vedado o fracionamento das 
áreas comuns, sob qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelos PROPRIETÁRIOS, com 
pavimentação de pré-moldado intertravado, disposto 
sobre base de brita graduada simples – BGS, 
compactada;
II – Acesso: O sistema viário de acesso já está 
executado, pelo Condomínio Busca Vida com 
revestimento em Paralelepípedo Granítico.
III – Passeios: os passeios serão executados pelos 
PROPRIETÁROS, com grama e faixa de concreto, com 
observância à execução de rampas para acessibilidade 
de PDC, conforme NBR 9050/2004, revisada em 2020.
IV – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: As unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelos PROPRIETÁRIOS, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
– SEDUR;
V – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pelos 
PROPRIETÁRIOS e contará com rede de distribuição 
interna ao loteamento, interligada à adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico, ficando a cargo 
de cada adquirente a ligação de cada unidade 
imobiliária.
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelos 
PROPRIETÁRIOS, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR, atendendo à contribuição 
pluvial interna e também às contribuições externas, 
provenientes da sub-bacia, na qual está inserido o 
empreendimento;
VII – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno 
de esgotamento sanitário do condomínio será executado 
pelos PROPRIETÁRIOS, composto de Rede Coletora e 
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e será lançado 
no corpo hídrico local, conforme projeto específico, 
devidamente aprovado pelo INEMA / EMBASA, 
conforme preconiza a Carta de Viabilidade da 
Concessionária, tendo em vista que no local não existe 
rede coletora pública;
VIII – Fechamento: o fechamento do empreendimento 

será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de eucalipto, com tela 
com pintura eletrostática, com altura de 2,10m (dois 
metros e dez centímetros).
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IX - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e áreas 
verdes internas dos subcondomínios, serão plantadas 
com grama natural conforme projeto paisagístico 
apresentado e aprovado na SEDUR. Serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, na 
proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 

2100,00m  do total das áreas verdes e de lazer, conforme 
projeto paisagístico específico, aprovado pela SEDUR. 
As espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. Os taludes serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de 
vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, 
ventilação e ao clima local. 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte 
quatro) meses, prorrogável por mais 01 (um) ano a contar 
da data de expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob 
pena de, não o fazendo, ser o empreendimento 
considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – OS PROPRIETÁRIOS, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
a)cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b)executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e sexta 
do presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, no 
prazo indicado na cláusula sétima;
c)fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
d)responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente, ao longo do empreendimento, 
para o veículo coletor responsável pelo recolhimento, de 
acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal;
e)comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais:
II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a)fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b)intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c)liberar as unidades caucionadas, assim que cumprida, 
comprovadamente, as disposições deste instrumento;
d)observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a)realizar individualmente ou pelo condomínio e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos internos de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;

b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) cumprir as decisões da assembléia de condomínio, 
que defina princípios, normas e posturas próprias, de 
acordo com as legislações em vigor e com os princípios 
apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;
d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO

Os PROPRIETÁRIOS obrigam-se a, dentro de cento e 
oitenta dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro 
do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará os 
PROPRIETÁRIOS, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari-BA, 06 de outubro de 2021.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
MUNICÍPIO

DIEGO ALEJANDRO REY
PROPRIETÁRIO

MADALENA MARA MAGALHÃES MATOS
PROPRIETÁRIA
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 018/2021
14 DE OUTUBRO DE 2021

Estabelece as regras para ocupação de pautas 
do teatro Alberto Martins, destinados a grupos 
de dança e teatro do município de Camaçari.

A  SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA,  no uso das atribuições e prerrogativas que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 
ainda

CONSIDERANDO a necessidade de efetivar os 
direitos fundamentais à cultura, previstos nos arts. 
215, 216 e 216-A da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os princípios do programa 
Cultura Todo Dia;
CONSIDERANDO a necessidade de grupos 
culturais das linguagens de teatro e dança de 
espaços adequados para a realização de ensaios 
para a realização de espetáculos;

RESOLVE

Art. 1 Estabelecer as regras para ocupação de 
pautas do Teatro Alberto Martins para a realização 
de ensaios destinados a grupos de dança e teatro 
para a realização de espetáculos.
Art. 2 As pautas serão oferecidas gratuitamente 
aos grupos que forem selecionados mediante as 
regras e critérios estabelecidos no presente 
Regulamento. 
DAS PAUTAS DISPONÍVEIS, BENEFÍCIOS e 
CONTRAPARTIDA

Art. 3 O Teatro Alberto Martins disponibilizará suas 
salas nos dias de: segundas e quartas 9h ás 11h e 
das 14h ás 19h.
Art. 4 Serão contemplados para ocupação das 
pautas de ensaio do Teatro Alberto Martins até 6 
grupos de teatro ou de danças, originários da 
comunidade civil.
Art. 5 O tempo total diário de pauta para cada 
grupo será 2h (duas horas)
Art. 6 Cada grupo terá direito à quantidade máxima 
de 56 pautas no período compreendido entre 

17/11/2021 a 30/05/2022;
Art. 7 Poderá haver alteração na programação de 
que trata o artigo 6º em caso de recesso em 
períodos de feriado, regulamentados por decretos 
emitidos pela prefeitura.
Art. 8 Os grupos contemplados terão direito à 
oficinas de formação a serem oferecidas 
gratuitamente por professores e técnicos da equipe 
da SECULT.
Art. 9 Fica estabelecido que até 30% das pautas 
de ensaio serão destinadas à formação de que trata 
o artigo 8º.
Art. 10 Além das pautas de ensaio, cada grupo 
contemplado terá direito à três pautas (de quinta a 
sábado) para apresentação do espetáculo 
resultante dos ensaios.
Art. 11 Os grupos poderão cobrar ingresso e, como 
contrapartida, reservarão 10% dos mesmos para 
serem distribuídos gratuitamente pela SECULT.
Art. 12 As salas do Teatro, bem como sua 
funcionalidade e horários disponíveis estão 
descritos na tabela 1, que segue:

TABELA 1 – SALAS E HORÁRIOS DISPONÍVEIS

Art. 13 A programação de ensaios e datas de espetáculos 
de cada grupo será definida em comum acordo com a 
direção do Teatro Alberto Martins, observando a ordem 
de classificação.
Art. 14 Serão agendadas reuniões com os responsáveis 
dos grupos contemplados, por ordem de classificação, a 
fim de compor a programação de que trata o artigo 12º.

DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA 
SANITÁRIA

Art. 15 A utilização das salas obedecerá ao critério de 
quantidade máxima de pessoas por ensaios, conforme 
descrito na tabela 1, salvo flexibilização baseada em 
novos decretos, devidamente acordados e autorizados 
pela administração do Teatro.
Art. 16 Os intervalos entre uma sessão de ensaio e outra 
serão destinados à higienização do espaço.
Art. 17 O grupo solicitante ficará responsável por manter 
e observar as medidas de segurança vigentes através 
dos decretos municipais, estaduais e federais, tais como 
distanciamento mínimo de 1,5m, utilização de máscara e 
higienização das mãos com álcool gel.
Art. 18 A disponibilização dos materiais necessários para 
manutenção e observação às medidas de segurança 
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descritos no art. 16 é de inteira responsabilidade do 
grupo cultural contemplado.
Art. 19 O responsável pelo grupo deverá se manter 
informado à respeito das normas de segurança vigentes, 
ficando atentos aos decretos municipais, estaduais e 
federais que porventura forem publicados durante o 
período de utilização do espaço.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 20 As inscrições ocorrerão no período de 15/10/2021 
a 29/10/2021
Art. 21 Cada grupo poderá realizar apenas uma 
inscrição;
Art. 22 O interessado deverá preencher o formulário 
d i s p o n í v e l  n o  P o r t a l  d a  C u l t u r a  
(http://secult.camacari.ba.gov.br  de acordo com o ),
modelo do anexo I.
Art. 23 É exigível anexar cópia de RG, CPF e 
comprovante de residência do responsável pelo grupo. A 
não apresentação destes documentos acarretará em 
desclassificação;
Art. 24 Os interessados deverão também realizar visita 
técnica para vistoria das instalações e apresentar, no ato 
da inscrição, o documento de comprovação que será 
emitido pela administração do Teatro após a realização 
da visita;
Art. 25 Para efeito de cumprimento do artigo 24, o 
interessado deverá agendar previamente a visita junto à 
administração do Teatro Alberto Martins, através do e-
mail secult.teatroalbertomartins@gmail.com.
Art. 26 O preenchimento incorreto ou incompleto da ficha 
de inscrição, bem como ausência ou ilegibilidade dos 
documentos solicitados, será motivo de desclassificação 
do proponente;
Art. 27 Para mais informações o interessado poderá se 
dirigir ao Teatro Alberto Martins, através do telefone 
3644-2626 ou procurar o Núcleo de Orientação Cultural 
da Secult, através do telefone 3644-9824.

DA SELEÇÃO

Art. 28 Será constituída comissão composta pela equipe 
de produção da Secretaria de Cultura, 01 (um) 
representante da Câmara de Dança e 01 (um) 
representante da Câmara de Teatro do Conselho 
Municipal de Cultura, que avaliará os grupos de acordo 
com os seguintes critérios:

TABELA 2 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Art. 29 Em caso de empate será selecionado o 
grupo que apresentar maior pontuação no item 1, 
2 e 3 sucessivamente
Art. 30 Caso persista o empate, será contemplado o 
grupo que tiver primeiro realizado a sua inscrição
Art. 31 Após a análise das propostas, será publicada 
no diário oficial a lista dos grupos selecionados e 
suplentes.
Art. 32 Os proponentes cujas propostas tenham 
sido inabilitadas, poderão apresentar recurso em 
até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da 
divulgação do resultado da habilitação, através do 
endereço eletrônico contatoceasc@gmail.com.
Art. 33 Só serão contemplados recursos que tratem 
de eventuais erros formais, sendo soberana a 
decisão da comissão, balizada em critérios 
artísticos.

DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES

Art. 34 O responsável pelo grupo responderá por 
quaisquer danos causados nas dependências do 
Teatro, quando do seu horário de utilização.
Art. 35 O proponente se compromete a realizar o 
projeto dentro do cronograma estabelecido na 
proposta contemplada, salvo adequações 
previamente submetidas e formalmente aprovadas 
pela administração do Teatro. 
Art. 36 Os grupos que tiverem 3 (três) faltas 
consecutivas aos ensaios sem justificativa plausível, 
serão notificados e caso persistam, serão penalizados 
de acordo com o disposto no artigo 41.
Art. 37 Não será permitida a entrada de pessoas que 
não estejam na relação entregue pelo proponente na 
ficha de inscrição, salvo autorização formal da 
administração do Teatro.
Art. 38 Os grupos contemplados serão responsáveis 
por prover os demais materiais que sejam necessários 
para o uso nos ensaios, tais como microfone com 
cabo, cabo USB, etc.
Art. 39 É de responsabilidade do proponente a 
veracidade das informações prestadas e a 
autenticidade dos documentos apresentados, 
respondendo na esfera cível, criminal e administrativa 
caso seja constatada falsidade. 
Art. 40 O proponente obriga-se a divulgar as marcas 
disponibilizadas pela Secretaria de Cultura em todas 
as peças de promoção e divulgação da proposta 
selecionada e nos eventos e ações dela decorrentes, 
de acordo com o padrão de identidade visual 
fornecido, com as diretrizes da ASCOM - SECULT 
mediante aprovação prévia.
Art. 41 Os contemplados que não cumprirem o 
disposto na presente portaria estarão sujeitos a 
impedimento de se inscreverem em editais e 
programas da SECULT por um período não inferior a 
seis meses.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 42 A direção do Teatro Alberto Martins, 
disponibilizará para os ensaios: 
a. uma caixa de som para uso de sonoplastia
b. luz de ensaio (luz do palco).
Art. 43 Não serão selecionadas propostas cujos 
conteúdos desvalorizem, incentivem a violência ou 
e x p o n h a m  a s  m u l h e r e s  à  s i t u a ç ã o  d e  
constrangimento, conforme disposto na Lei n° 
12.573/2012. 
Art. 44 É vedada a divulgação de conteúdos 
homofóbicos, de discr iminação racial ,  de 
desqualificação da mulher ou ainda de apologia ao uso 
de drogas, conforme disposto na Lei n° 12.573/2012, 
bem como é vedada a cessão do espaço de 
apresentação nas atividades selecionadas por este 
Regulamento para divulgação dos referidos 
conteúdos 
Art. 45 As situações que não estão neste instrumento 
reguladas, bem como pelas demais normas aplicáveis 
às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de 
análise da CEASC, observada a legislação pertinente. 
Art. 46 À Secretaria Municipal de Cultura fica 
reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o 
presente Regulamento, havendo motivos ou 
justificativas de interesse público para tais 
procedimentos, devidamente apresentados nos autos 
do processo de origem, não implicando em direito à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
Art. 47 Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, 
Estado da Bahia, como o competente para dirimir 
questões decorrentes do cumprimento deste 
Regulamento, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Camaçari-BA, 14 de Outubro de 2021

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (BOMBA À 
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VÁCUO, EXAUSTOR DE AMBIENTE, MOTOR PARA 
ENDODONTIA MAIS CONTRA ÂNGULO, TURBINA 
CONJUNTO ODONTOLÓGICO E MOCHO), PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E AO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão 
Permanente de Licitação - COMPEL, torna público para 
conhecimento dos interessados que a Sessão de 
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/2021, 
com a previsão inicial de:  Acolhimento em: 19/10/2021 a 
partir das 13h00min; Abertura em:  20/10/2021 a partir  
das 13h00min; Disputa em: 20/10/2021 a partir das  
14h00min. (Horário Brasília). Está suspensa em virtude 
do recebimento de impugnação apresentada por 
empresa interessada em participar do certame, recebida 
em 18/10/2021 para a devida análise por solicitação da 
Secretaria responsável SESAU. Informaremos a nova 
data oportunamente informações: www.licitacoes-
e.com.br - Licitação nº 899293. Tel.: (71) 3621-6879. 
Jussara Souza de Oliveira - Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0247/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 03/11/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 04/11/2021, às 08h30min; Disputa: 
04/11/2021, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 
3621-6776/6880 –  Vanuzia da Silva Guedes – 
Pregoeira.

HOMOLOGAÇÕES  E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Governo do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 185/2021 
(Eletrônico) – COMPEL - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
provimento de acesso à rede mundial de computadores 
INTERNET, com o fornecimento de materiais, 
acessórios, equipe especializada (remota e presencial) e 
equipamentos para a transmissão e compartilhamento 
de sinal, conforme as normas técnicas previstas pela 
ANATEL, com a instalação e configuração de sinal e seu 
compartilhamento para acesso à INTERNET e o 
compartilhamento INTRANET, com backbone banda 
larga de rede até 150Mb, podendo ser fornecido via rádio 
ou fornecido através de Fibra Ótica, com IP válido para 
monitoramento externo.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2021. JOSÉ GAMA 
NEVES.
 
CONTRATO N.º 0146/2021. CONTRATADO: PR NET 
INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME. PREGÃO 
N.º 0185/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de provimento de acesso à rede mundial de 
computadores INTERNET, com o fornecimento de 
materiais, acessórios, equipe especializada (remota e 
presencial) e equipamentos para a transmissão e 
compartilhamento de sinal, conforme as normas técnicas 
previstas pela ANATEL, com a instalação e configuração 
de sinal e seu compartilhamento para acesso à 
INTERNET e o compartilhamento INTRANET, com 
backbone banda larga de rede até 150Mb, podendo ser 
fornecido via rádio ou fornecido através de Fibra Ótica, 
com IP válido para monitoramento externo. LOTE 01: R$ 
976.540,00 (novecentos e setenta e seis mil quinhentos e 
quarenta reais).  LOTE 02: R$ 475.240,00 (quatrocentos 
e setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), 
perfazendo o VALOR GLOBAL de R$ 1.451.780,00 (um 
milhão quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e 
oitenta reais). Projeto/Atividade: 2009; Elemento de 
Despesa: 33.90.40.00 Fonte: 0100.000. DATA DA ; 
ASSINATURA: 14/10/2021. .JOSÉ GAMA NEVES

 
HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 004/2019 - 
O Secretário de Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº 
004/2019, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica 
para a prestação de serviços de saúde no Município de 
Camaçari, com base nas necessidades complementares 
da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unif icada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 
acordo com as condições estabelecidas no anexo I, à 
requerente CLINICA MEDICA DRA LUCIANA SILVA E 
SOUZA LTDA ME, Tabela SUS Unificada de R$ 
1.684.615,68 (um milhão seiscentos e oitenta e quatro 
mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e oito 
centavos) e pela Tabela SUS Municipal o valor global 
de R$ 3.788.083,20 (três milhões, setecentos e oitenta 
e oito mil oitenta e três reais e vinte centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 5.472.698,88 (cinco 
milhões quatrocentos e setenta e dois mil, 
seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito 
centavos).
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Data da Homologação: 14 de outubro  de 2021 – ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

CONTRATO N.º 0147/2021. CONTRATADA: CLINICA 
MEDICA DRA LUCIANA SILVA E SOUZA LTDA ME. 
Credenciamento de nº 004/2019, COMPEL, OBJETO: 
prestação de serviços de saúde no Município de 
Camaçari, com base nas necessidades complementares 
da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unif icada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, com 
valor Tabela SUS Unificada de R$ 1.684.615,68 (um 
milhão seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e 
quinze reais e sessenta e oito centavos) e pela Tabela 
SUS Municipal o valor global de R$ 3.788.083,20 (três 
milhões, setecentos e oitenta e oito mil oitenta e três 
reais e vinte centavos), perfazendo o valor total de R$ 
5.472.698,88 (cinco milhões quatrocentos e setenta e 
dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e 
o i t o  c e n t a v o s ) . D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 4023; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00; Fonte: 0114000; 6102000. Data da 
Homologação: 14 de outubro  de 2021. – ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
 

 AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 

DE PREÇOS
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da homologação do PREGÃO 
- N.º 0120/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 
é o Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município, 
veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1769 do dia 
15/10/2021.
 
Onde se lê:

 
(...) Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 07/08/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Leia-se:

(...) Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 07/10/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação das ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.º 0420, 0421, 0422 e 0423/2021, veiculada 
no Diário Oficial do Município n.º 1769 do dia 15/10/2021.
 
Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0420/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR: BE LIFE INDÚSTRIA 
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 07/08/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0420/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR: BE LIFE INDÚSTRIA 
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0421/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR: LF COMERCIO DE 
PRODUTOS EM GERAL EIRELI.  DATA DA 
ASSINATURA: 07/08/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0421/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR: LF COMERCIO DE 
PRODUTOS EM GERAL EIRELI.  DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0422/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR PROMED COMERCIO 
DE INSUMOS PARA SAUDE LTDA. DATA DA 
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ASSINATURA: 07/08/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0422/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR PROMED COMERCIO 
DE INSUMOS PARA SAUDE LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 07/10/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0423/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR: SAUDE MEDIC 
C O M É R C I O  D E  P R O D U TO S  M É D I C O S  E  
HOSPITARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
07/08/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0423/2021 – 
PREGÃO Nº 0120/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de avental, 
macacão de segurança e agulha para coleta de sangue, 
para atender as Unidades de Saúde do município.  
PROMITENTE FORNECEDOR: SAUDE MEDIC 
C O M É R C I O  D E  P R O D U TO S  M É D I C O S  E  
HOSPITARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
07/10/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0134/2017 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
LORENA MS CLÍNICA DE ACUPUNTURA & FISIO 
EIRELI.DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do instrumento 
original, assinado em 23 de outubro de 2017, cujo objeto 
é a prestação de serviço de natureza continuada: 
prestação de serviço de saúde aos usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS. DO PRAZO: Fica, por este 
instrumento, prorrogada a vigência do contrato 
n.0134/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 
23 de outubro de 2021 até 23 de outubro de 2022. DO 
PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global estimado com base na Tabela SUS Nacional 
de R$ 180.488,40 (cento e oitenta mil quatrocentos e 
oitenta e oito reais e quarenta centavos). Fica mantida a 

forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato original. A dotação orçamentária para fazer 
frente à prorrogação correrá por meio da Ação 4023, 
N a t u r e z a  d a  D e s p e s a  3 3 9 0 3 9 0 0 ,  F o n t e  
6102000/01140000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário e do posterior Termo 
Aditivo, não modificado por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 08 de outubro de 2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. LORENA 
MS CLÍNICA DE ACUPUNTURA & FISIO EIRELI. 
CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0463/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E INSTITUTO ALBATROZ DE O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO DO OBJETO: Este . 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar Cláusula Quinta a 
do Contrato no 0463/2020 firmado originalmente firmado , 
em de outubro de 2020 conforme objeto retro citado. 15 , 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias, de modo que, a partir 
de 15 de Outubro de 2021, passará a viger até 15 de 
Novembro de 2021. DO PREÇO Fica estipulado o valor : 
de R$ 624.437,50 (seiscentos e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando 
a parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais. mantida a forma de pagamento prevista  Fica 
no bojo do contrato original DA RATIFICAÇÃO: . 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originárias não 
modificadas este Instrumento. DA ASSINATURA: por 
Camaçari-BA, 07 de outubro de 2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICIPIO. INSTITUTO ALBATROZ 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONTRATADA.

DESPACHO Nº 80/2021

Em conformidade com a Legislação Federal, Leis nº 
8.541/1992 e nº 7.713/1998, artigo 6º, inciso XIV, 
DEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda do 
segurado LENILSON JOSÉ DE JESUS DOS SANTOS, 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
0141.07.10.377.2021. 

Camaçari-BA, 14 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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EM BRANCO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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