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III – Documentos principais obrigatórios:

a) de identificação e CPF (pessoa física e empresário 
individual);
b) comprovante de residência/domicílio atualizado;
c) contrato social/estatuto e respectivas alterações, exceto 
se a pessoa jurídica estiver registrada perante a Junta 
Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) a partir do ano de 
2010. 
d) certidão de óbito (espólio);
e) comprovante de protocolo de pedido de renúncia ao 
direito objeto de ação ou incidente judicial em curso contra 
o Município de Camaçari ou contra autoridade 
administrativa municipal, com o objetivo de discutir, total ou 
parcialmente, o crédito que se pretende confessar para 
adesão ao REFIS;
f) comprovante de protocolo de desistência de quaisquer 
impugnações, recursos ou requerimentos em curso no 
âmbito administrativo municipal, que tenha por objetivo 
modificar ou rediscutir o lançamento do crédito tributário, 
que se pretende incluir no REFIS.

IV – Documentos complementares obrigatórios:
a) comprovante de nomeação do inventariante (espólio);
b) procuração particular com data de assinatura não 
superior a 6 (seis) meses ou procuração pública com data 
de lavratura não superior a 2 (dois) anos (quando o pedido 
de adesão for realizado por meio de procurador);
c) de ident i f icação, CPF e comprovante de 
residência/domicílio dos sócios e administradores 
(empresa);
d) de identificação, CPF e comprovante de residência do 
inventariante (quando esse tiver sido nomeado judicial ou 
extrajudicialmente);
e) de identificação, CPF e comprovante de residência dos 
herdeiros (quando não houver inventariante nomeado 
para o espólio);

§1° - A Secretaria da Fazenda poderá solicitar outros 
documentos necessários à atualização cadastral. 
§ 2° - A atualização dos dados cadastrais de que trata o 
caput deste artigo poderá ser realizada por meio do 
endereço eletrônico  ou www.sefaz.camacari.ba.gov.br
presencialmente perante a Central de Informações Fiscais 
(CIF) da Secretaria Municipal da Fazenda (sede 
administrativa).

Art. 3º - A adesão ao Programa de que trata o art. 1º será 
efetuada por solicitação do contribuinte ou responsável, 
por meio do site da Secretaria da Fazenda Municipal 
( S E F A Z ) ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.sefaz.camacari.ba.gov.br ou perante a Central de 
Informações Fiscais (CIF) da Secretaria Municipal da 
Fazenda (sede administrativa).

DECRETO Nº 7683/2022
DE 14 DE JANEIRO DE 2022

Regulamenta a Lei n° 1.702, de 22 de 
dezembro de 2021, que institui o 
Programa de Refinanciamento Fiscal – 
REFIS, no Município de Camaçari/BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

DECRETA

Art. 1° - Este Decreto regulamenta o Programa de 
Refinanciamento Fiscal – REFIS, instituído pela Lei  
Municipal n° 1702, de 22 de dezembro de 2021. 

Art. 2° - Para a adesão ao REFIS, os titulares de inscrições 
cadastrais fiscais, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, 
deverão promover a sua atualização cadastral, fornecendo 
previamente, à Secretaria da Fazenda Municipal, as 
seguintes informações e documentos:

I – Informações principais obrigatórias:

a) endereço completo e atualizado do domicílio ou 
residência, com ponto de referência;
b) e-mail válido (pessoa física) 
c) e-mail referente ao domicílio tributário eletrônico (DT-e) 
(pessoa jurídica);
d) número de telefone fixo e/ou móvel;
e) data de nascimento (pessoa física); 
f) CPF ou CNPJ do titular;
g) data de óbito (espólio);

II - Informações complementares obrigatórias:

a) nome completo, CPF, endereço atualizado, e-mail e 
telefone do inventariante nomeado judicialmente ou 
extrajudicialmente (espólio);
b) nome completo, CPF, endereço atualizado, e-mail e 
telefone dos herdeiros, quando não houver inventariante 
nomeado judicialmente ou extrajudicialmente (espólio);
c) nome completo, CPF/CNPJ e endereço atualizado dos 
sócios e administradores (empresa);
d) situação atualizada da empresa perante a Receita 
Federal (se ativa, inapta ou extinta);

DECRETOS
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Art. 4° - O optante ao REFIS deverá escolher os débitos 
que pretende incluir no Programa, o modo de pagamento 
desejado (à vista ou parcelamento), a data de 
vencimento para pagamento da parcela única ou parcela 
inicial do parcelamento e emitir o Documento Único de 
Arrecadação (DUA).

§ 1º - O vencimento da parcela única ou da parcela inicial 
dar-se-á ao décimo dia após a formalização do pedido de 
ingresso no REFIS, e as demais, caso pactuadas, no dia 
20 de cada mês subsequente. 
§ 2º - Quando a opção de pagamento do REFIS for por 
meio de parcelamento, a parcela inicial corresponderá a 
10% (dez por cento) do valor total consolidado e o saldo 
restante, após identificada a parcela inicial, será dividido 
em parcelas iguais e consecutivas, as quais serão 
atualizadas, no início de cada exercício financeiro, pelo 
Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), nos 
termos dos arts. 32 e 33, da Lei Municipal nº 1.039/2009, 
devendo o responsável obter, perante a SEFAZ, a partir 
de 1º de janeiro de cada ano, os Documentos Únicos de 
Arrecadação (DUA's) referentes às parcelas ainda não 
quitadas.
§3° - Conforme dispõe o § 2° do art. 4° da Lei 1702 de 22 
de dezembro de 2021, os honorários advocatícios 
incidentes sobre os débitos consolidados na forma do 
mesmo art. 4º serão reduzidos em 50% (cinquenta por 
cento) e deverão ser quitados nos mesmos termos do 
crédito objeto do REFIS, inclusive quanto à data de 
vencimento.

§ 4° - A emissão do Documento Único de Arrecadação 
(DUA) se dará da seguinte forma:

I – em caso de pagamento à vista, parcela única;
II – em caso de parcelamento:
a) emissão simultânea da parcela inicial e demais cotas 
existentes até dezembro de 2022;
b) cotas posteriores a dezembro de 2022, a Secretaria da 
Fazenda Municipal deve ser contatada para a emissão 
das demais guias de pagamento. 

§ 5° - O não pagamento da parcela única ou da parcela de 
adesão, implica na exclusão do contribuinte ou 
responsável do REFIS, sem prejuízo das demais 
hipóteses previstas no art. 9° da Lei Municipal n° 1702 de 
22 de dezembro de 2021. 

§ 6° - O contribuinte que possuir parcelamento em 
andamento e quiser incluir os débitos ainda parcelados 
no REFIS, deverá, antes de fazer a sua adesão ao atual 
Programa, cancelar o parcelamento vigente, por meio do 
preenchimento do requerimento de “Desparcelamento”, 
q u e  e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  
www.sefaz.camacari.ba.gov.br. 

§ 7° -  Após o envio do requer imento de  
“Desparcelamento” previsto no §5º deste artigo, o sujeito 
passivo deve aguardar, no mínimo, o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para fazer a sua adesão ao REFIS.

§ 8° - Em caso de exclusão do Programa em vigência, o 

contribuinte poderá formalizar novo pedido de adesão, 
desde que observado o prazo legal de adesão. 

Art. 5º - Os contribuintes que possuírem dúvidas ou 
estejam impossibilitados de acessar a internet, poderão 
se dirigir à Coordenadoria de Informações Fiscais, 
localizado na sede administrativa municipal.

Art. 6º - Após efetuar o pagamento da cota única ou 
parcela inicial do REFIS, o interessado deve encaminhar 
à Procuradoria Fiscal do Município, por meio do e-mail 
refis2021@camacari.ba.gov.br, pedido de extinção (em 
caso de quitação) ou suspensão de execução fiscal (em 
caso de parcelamento), no qual conste o número da 
inscrição municipal e indicação dos débitos quitados ou 
parcelados, para que sejam tomadas as providências 
quanto a eventual extinção ou suspensão da execução 
fiscal correspondente em curso.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETARIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 7684/2022
DE 14 DE JANEIRO DE 2022

Institui o Grupo de Trabalho para 
Execução de Projetos voltados para a 
população de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro 
no quanto estabelece o art. 137 da Lei Orgânica do 
Município, bem como demais artigos correlatos,

Considerando a necessidade de incentivos financeiros de 
apoio a Projetos culturais, sociais, esportivas, 
ambientais, dentre outros;

Considerando a importância de fortalecer os projetos 
existentes nas Secretarias do Município, bem como a 
necessidade de integração entre as Pastas;

Considerando que compete ao Município a promoção do 
desenvolvimento cultural, ambiental, educacional, 
econômico e social.

DECRETA

Art. 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho Institucional 
para a criação e execução de Projetos voltados para a 
população de Camaçari.
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Art. 2º - Ao Grupo de Trabalho compete:

I – Criação de Banco de Projetos que visem fomentar o 

desenvolvimento social e econômico do Município;

II – Captação de Recursos para a implementação dos 

projetos desenvolvidos pelo Grupo, através de 

contrapartidas, doação, adoção de projetos, entre outras 

formas;

Art. 3º - As contrapartidas, doações e adoções serão 

disponibilizadas por Empresas Privadas   que 

estabeleçam suas atividades no Município.

Art. 4º - O Grupo de Trabalho é composto por 

representantes das seguintes pastas do Município:

I - um (1) membro da Secretaria de Governo, o qual o 

coordenará;

II- um (1) membro da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico;

III - um (1) membro da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente;

IV - um (1) membro da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Cidadania;

V - um (1) membro da Secretaria de Cultura;

VI - um (1) membro da Secretaria de Educação;

VII - um (1) membro da Secretaria de Esporte, Lazer e 

Juventude;

VIII – um (1) membro da Secretaria de Turismo.

§ 1º - Cada membro do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional terá um Suplente, que o substituirá em 

suas ausências e impedimentos.

§ 2º - Cada membro terá mandato de 04 (quatro) anos, 

renovável por igual período.

§ 3º - Os membros do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional e respectivos Suplentes serão 

indicados pela autoridade máxima das pastas que 

representam, no prazo de cinco dias, contado da data de 

publicação deste Decreto.

§ 4º - Sempre que houver necessidade de substituição do 

membro ou suplente, o Grupo deve ser informado 

através de Ofício enviado ao Coordenador do Grupo.

Art. 5º - O Grupo de Trabalho se reunirá sempre que 

convocado por seu Coordenador.

Art. 6º - Cada Secretaria criará critérios de escolhas para 

a classificação dos Projetos que serão apresentados ao 

Grupo de Trabalho

§ 1º - Terão prioridade os Projetos que visem diminuir 

desigualdades sociais e vulnerabilidade.

§ 2º - Os critérios supramencionados deverão ser 

estabelecidos através de Portaria publicada por cada 

Secretaria participante do Grupo.

Art. 7º - O Coordenador do Grupo de Trabalho poderá 

convidar representantes de órgãos públicos e de 

entidades privadas, especialistas e técnicos para 

participar das reuniões, sem direito a voto, quando da 

pauta constar tema relacionado às suas áreas de 

atuação.

Art. 8º - As escolhas dos Projetos serão definidas através 

das reuniões entre os representantes do Grupo de 

Trabalho.

Art. 9º - Após a escolha do projeto, este será apresentado 

para a Empresa, levando em consideração os recursos a 

serem disponibilizados, bem como, aspectos pertinentes 

à logística, conveniência, e correlacionados com as 

atividades desenvolvidas pelas Empresas.

Art. 10 - A formalização da parceria será realizada através 

de Termo de Compromisso firmado entre a Empresa e o 

Projeto vinculada à Secretaria.

Art. 11 - O incentivo disponibilizado pela Empresa ao 

Projeto, será em forma de serviço e fiscalizado pela Pasta 

a qual pertence o Projeto.

Art. 12 - A Procuradoria Geral do Município e a 

Controladoria Geral do Município atuarão, se necessário, 

como fiscalizadores e consultivos.

Art. 13 -  A participação no Grupo de Trabalho será 

considerada prestação de serviço público relevante, não 

remunerada.

Art. 14 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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PORTARIA Nº 00235/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 04 
de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos 
dos servidores públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta e magistério do município de Camaçari 
e Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 02006.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ISAEL DE JESUS SENA, 

matricula nº 61977, lotado (a) na Secretaria do 
desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, de 

PSICOLOGO NÍVEL II, para PSICOLOGO NÍVEL III, com 

data retroativa a0 8 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVIERA
SECRETÁRIA DA SEDES 

PORTARIA N° 003/2022
DE 06 DE JANEIRO DE 2022

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

RESOLVE

Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de 
Bens Patrimoniais da Secretaria da Administração, para 
registro de bens patrimoniais, avaliação, reavaliação, 
depreciação, amortização, baixas, inventários e alienação 
de bens móveis no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, prevista na Lei 8.666/1993, artigo 15 § 8º, e 
Instruções Normativas nº 07 de Agosto de 2015, Art. 9º, § 1º 
e, nº 02 de 15 de abril de 2011.

PRESIDENTE
E R I S N A L D O  C E R Q U E I R A M A C H A D O  D E  
SOUZA Mat.:63751 

MEMBROS
BRUNO DA COSTA TELES Mat.: 830365
MARINEIDE ALVES DA SILVA Mat.: 63027 

SUPLENTES
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS Mat.: 833576
CHARLES DA SILVA DOS SANTOS Mat.: 832965

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI-BA, 06 DE JANEIRO DE 2022

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 033/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 058/2020, 
vinculado ao processo administrativo nº 01197/2020, 
tendo como recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, e como recorrida RICARDO SANTOS 
DE ALMEIDA, DECIDIU por unanimidade, pelo NÃO 
PROVIMENTO do recurso para MANTER decisão 
proferida em Primeira Instância.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 034/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 021/2021, 
vinculado ao processo administrativo nº 00688/2021, 
tendo como recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, e como recorrida AFONSO 
RODAMILANS FILHO, DECIDIU por unanimidade, pelo 
NÃO PROVIMENTO do recurso para MANTER decisão 
proferida em Primeira Instância.
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O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 035/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
108/2019, vinculado ao processo administrativo nº 
01950/2019, tendo como recorrente SILVIA BRAGA 
DANTAS, DECIDIU por maioria, tendo voto de 
desempate pelo 1º, art.279, do CTM do presidente Mário 
Pascoal Hasselmann , pelo NÃO PROVIMENTO do 
recurso e por MANTER a classificação da área do “deck” 
como descoberta principal, com redução de 50%, nos 
termos do inciso I, do §1º, do art. 90, do CTRM.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 036/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
009/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
05846/2018, tendo como recorrente EMERSON 
LEANDRO DE JESUS SILVA, DECIDIU por 
unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do recurso para 
MANTER decisão proferida em Primeira Instância, 
RECONHECENDO os lançamentos do ISSQN 
ESTIMADO.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 037/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
045/2021, vinculado ao processo administrativo nº 

10695/2019, tendo como recorrente CAMBUCI 
CONVENTION HOTEL LTDA, DECIDIU por maioria, pelo 
NÃO PROVIMENTO do recurso para MANTER decisão 
proferida em Primeira Instância,
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 038/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
036/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
05698/2020, tendo como recorrente VAMSERVIC 
LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA, DECIDIU por 
unanimidade, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso para 
MANTER decisão proferida em Primeira Instância,
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 039/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 047/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 3017/2017, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida MUNDO DO CONCRETO COM. E SERV. 
LTDA ME, DECIDIU por unanimidade, pelo 
SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 040/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 048/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 3018/2017, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida MUNDO DO CONCRETO COM. E SERV. 
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LTDA ME, DECIDIU por unanimidade, pelo 
SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 041/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 044/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 5448/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida ARATU CONSTRUÇÕES LOPES, 
DECIDIU por unanimidade, pelo SANEAMENTO e 
PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 042/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
029/2021, vinculado ao auto de infração nº 5470/2020, 
tendo como recorrente ITAU UNIBANCO S/A, DECIDIU 
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
para MANTER, na íntegra, a decisão da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 043/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
030/2021, vinculado ao auto de infração nº 5473/2020, 
tendo como recorrente ITAU UNIBANCO S/A, DECIDIU 
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
para MANTER, na íntegra, a decisão da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.

O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 044/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 26/10/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 037/2021, 
vinculado ao auto de infração nº 5469/2020, tendo como 
recorrente ITAU UNIBANCO S/A, DECIDIU por 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso para 
MANTER, na íntegra, a decisão da Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 045/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 022/2021, 
vinculado ao processo administrativo nº 01182/2019, 
tendo como recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, e como recorrida MARCO ANTÔNIO 
TEIXEIRA DE FREITAS DA COSTA, DECIDIU por 
unanimidade, pelo NÃO PROVIMENTO do recurso para 
MANTER decisão proferida em Primeira Instância.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 046/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 062/2020, 
vinculado ao processo administrativo nº 01976/2019, 
tendo como recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, e como recorrida HERCULES JOSÉ 
ALMEIDA DE SOUZA, DECIDIU por unanimidade, pelo 
NÃO PROVIMENTO do recurso para MANTER decisão 
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proferida em Primeira Instância.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 047/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
065/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
002670/2020, tendo como recorrente FRANCISCO 
JOSÉ SOUZA DE ATHAYDE, DECIDIU por unanimidade, 
pelo PROVIMENTO do recurso voluntário.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 048/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
052/2020, vinculado ao auto de infração nº 05412/2020, 
tendo como recorrente VIAÇÃO CIDADE INDUSTRIAL 
TRANSPORTES E SERV. LTDA, DECIDIU por 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso para 
MANTER decisão proferida em Primeira Instância.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 049/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
016/2021, vinculado ao auto de infração nº 5474/2020, 
tendo como recorrente ITAU UNIBANCO S/A, DECIDIU 
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
para MANTER, na íntegra, a decisão da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.
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O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 050/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 031/2021, 
vinculado ao auto de infração nº 5476/2020, tendo como 
recorrente ITAU UNIBANCO S/A, DECIDIU por 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso para 
MANTER, na íntegra, a decisão da Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 051/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 041/2021, 
vinculado ao processo administrativo nº 03871/2020, 
tendo como recorrente CAROLINE AMARAL DA SILVA, 
DECIDIU por maioria, tendo voto divergido da conselheira 
Joiciane dos Santos Gomes, NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso para MANTER decisão proferida em Primeira 
Instância.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 052/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 046/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 05464/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida FILIPE ADAN ANDRADE DE OLIVEIRA, 
DECIDIU por unanimidade, pelo SANEAMENTO e 
PROCEDÊNCIA da autuação.



O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 053/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 004/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 5454/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 
PETROBRÁS, DECIDIU por unanimidade, pelo 
SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 054/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 005/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 5455/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 
PETROBRÁS, DECIDIU por unanimidade, pelo 
SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 055/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 006/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 5456/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 
PETROBRÁS, DECIDIU por unanimidade, pelo 
SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da autuação.

O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 056/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 25/11/2021, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 007/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 5457/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 
PETROBRÁS, DECIDIU por unanimidade, pelo 
SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

PORTARIA Nº 001/2022
DE  04  DE  JANEIRO  DE  2022

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 02946.22.09.461.2021, de 08 de 
dezembro de 2021, RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
TORRES ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
05.937.797/0001-71, para a implantação de um Village, 
denominado Village Porto da Espera, em uma área total 
de 5.064,00m², com área total construída de 3.052,21m², 
Área de APP de 984,44m², composto por 22 unidades 
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habitacionais, portaria, quiosque/bar, piscina, 
estacionamento, área verde de lazer e uso comum, com 
sede na Estrada de Itacimirim, Área Desmembrada da 
Propriedade Ilha do Meio, Itacimirim, Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 603.904 E 
e 8.605.086 S, inserido na Zona de Expansão Controlada 
- ZEC 2, da Macrozona Urbana de Itacimirim - MG-ZU.4 
Distrito de Monte Gordo, 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 Area de 
Proteção Ambiental (APA) Lagoas de Guarajuba, 
conforme Resolução n° 387 de 27 de fevereiro de 1991, 
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, 
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. 
Para a drenagem de águas pluviais: a) atender as 
condições do projeto aprovado; b) atender as normas 
técnicas construtivas, de segurança e operacionais; c) 
incorporar estrutura de retardo; d) buscar a parceria com 
a SEINFRA na execução do projeto; III. Para o 
esgotamento sanitário: a) atender as normas técnicas 
construtivas, de segurança e operacionais; b) garantir a 
estanqueidade das redes e demais estruturas; c) atender 
exigências da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S.A. – EMBASA; d) apresentar o projeto aprovado pela 
EMBASA Prazo: 60(sessenta) dias; e) é vedado o 
lançamento de efluente na rede de drenagem de águas 
pluviais, em corpo hídrico e no solo; 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 
d e  P r o j e t o  n º  0 7 3 / 2 0 2 1  ( P r o c e s s o  n º  
00955.22.09.002.2021), emitida por esta SEDUR; VII. 
Evitar os riscos, transtornos e incômodos ao 
trânsito, a transeuntes e a vizinhança; VIII. Atender as 
condições das v iab i l idades emi t idas pe las 
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 descumprir 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.

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 04 DE JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 002/ 2022
04 DE JANEIRO DE 2022

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 02989.22.09.461.2021, de 10 de 
dezembro de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
in te ressado VALORY EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
18.323.719/0001-29, com sede na Al Salvador, n° 1057, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, para a implantação 
de um empreendimento pluriresidencial, do tipo Village, 
com 24 unidades habitacionais, área total do terreno de 
2.847,00 m², sendo área construída de 1.928,10 m², área 
ocupada de 1.070,30  m²,  área permeável de 1.729,80 
m²; área verde e de lazer de 998,26 m², área caminhos, 
acessos, baia, vagas e bicicletário de 674,10m²,  taxa de 
permeabilidade de 60,75%, com 36 vagas de 
estacionamento,  localizado no Loteamento Costa 
Smeralda, Quadra I, Lotes 17 à 22, Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari-BA, compreendendo as 
coordenadas UTM (Long/Lat): V1: 599.425,022 E/ 
8.599.716,905 S; V2: 599.445,712 E/ 8.599.743,098 S; 
V3: 599.384,871 E/ 8.599.791,544 S; V4: 599.360,741 E/ 
8.599.760,508 S, inserido na Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 4, da Macrozona MG-ZU.2, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e na 
Zona C da APA Lagoas de Guarajuba, conforme 
Resolução Cepram n° 387, de 27 de fevereiro de 1991. 
Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I – apresentar, na formação do 
processo de Alvará de Construção, Projeto de 
Paisagismo, sendo exigido no projeto 70 % de 
espécies nativas (arbóreas) localizadas na região do 
empreendimento e plantio de 01 espécie arbórea 

2para cada 100 m  de área permeável, mantendo a taxa 
de permeabilidade de 60% da Zona C da APA Lagoas de 
Guarajuba; II - 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 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados (coleta seletiva) e em área 
reservada e impermeabilizada, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
acondicionando e enviando para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados, em instalação 
devidamente licenciada; c) instalar adequadamente no 
canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
domésticos e promover a limpeza do mesmo, somente 
com empresas certificadas, bem como, destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas; d) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor; e) manter 
os dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; III – implementar e manter: 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 
sustentabi l idade ambiental ;  d)  o Plano de 
enriquecimento e recuperação da vegetação (PREV) 
priorizando a manutenção da vegetação nativa nas áreas 
verdes remanescentes do empreendimento; IV – 
executar os projetos depois de aprovados na 
CLA/SEDUR: a) projeto de paisagismo, priorizando o 
uso de espécies nativas e atendendo o percentual 
mínimo exigido por lei; b) projeto de drenagem de águas 
pluviais, priorizando a instalação de estruturas de 
redutores de velocidade, de infiltração de água no 
solo e sistema de armazenamento para fins de 
irrigação de jardins, limpeza de áreas comuns; c) 
projetos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, atendendo as exigências da EMBASA para 
entroncar nas redes existentes; V - 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; VI – cumprir os termos da manifestação 
quanto a remoção da vegetação e apresentar relatório de 
cumprimento de condicionantes acompanhado dos 
documentos comprobatórios; VII -  solicitar Outorga no 
INEMA, informa-se da necessária autorização em caso 
de: a) utilização de poços ou fontes naturais; b) 
lançamento de efluente em corpo hídrico; c) intervenções 
em corpos hídricos; VIII - é proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, 
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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 AOP n° 
054/2021 de 18/10/2021; 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 - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar anualmente, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; 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.

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 04 DE JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 03/2022
DE 04 DE JANEIRO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento de 02 (dois) Lotes de 
terrenos próprios designados pelos n° 01 e 
n° 02 da Quadra C do Loteamento Sol Mar, 
situado no Distrito de Monte Gordo do 
Município de Camaçari ,  medindo  
1.066,25m² e 876,00m² respectivamente, 
que serão unificados para criação de um 
novo lote identificado como Lote A com 
área de 1.942,25m², 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 
2021 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 02580.22.09.340.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas como Lote 01 e Lote 02 da Quadra C, 
integrante do Loteamento Sol Mar, medindo  1.066,25m² 
e 876,00m², registrados no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Oficio sob matrícula de n°53.115 e 53.116 e 
inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal sob n°s 
038802 e 038803 respectivamente, totalizando uma área 
de 1.942,25m².

Parágrafo único – A área ora remembrada é de 
propriedade dos Sr. MARCELO SILVA DOS SANTOS, 
portador da Cédula de Identidade sob n° 86576.384-59 
SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 976.352.435-00.

Art. 2° - A situação atual das áreas a serem remembradas 
estão assim descritas:

LOTE 01
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -L-0001, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N 
8.601.801,323m e E 599.530,661m; deste segue 
confrontando com  CAMPO DE BOLA-, com azimute de 
169°05'37" por uma distância de 63,00m  até o vértice -L-
0002, de coordenadas N 8.601.739,460m e E 
599.542,581m; deste segue confrontando com a  RUA  
A-, com azimute de 262°16'57" por uma distância de 
17,50m  até o vértice -L-0003, de coordenadas N 
8.601.737,110m e E 599.525,239m; deste segue 
confrontando com  LOTE-02-, com azimute de 
349°17'28" por uma distância de 52,00m  até o vértice -L-
0004, de coordenadas N 8.601.788,204m e E 
599.515,577m; deste segue confrontando com  ÁREA 
VERDE-, com azimute 48°59'11" por uma distância de 
20,00m  até o vértice -L-0001,  ponto inicial da descrição 
deste perímetro de 152,49 m, fechando assim um 
polígono com área de 1.066,25m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
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Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 02
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -M-0001, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N 
8.601.788,205m e E 599.515,576m; deste segue 
confrontando com CAMPO DE BOLA-, com azimute de 
169°17'28" por uma distância de 52,00m  até o vértice -
M-0002, de coordenadas N 8.601.737,110m e E 
599.525,239m; deste segue confrontando com  RUA A, 
com azimute de 262°16'57" por uma distância de 19,00m  
até o vért ice -M-0003, de coordenadas N 
8.601.734,559m e E 599.506,411m; deste segue 
confrontando com  PASSAGEM DE PEDESTRE-, com 
azimute de 352°08'42" por uma distância de 38,00m  até 
o vértice -M-0004, de coordenadas N 8.601.772,202m e 
E 599.501,218m; deste segue confrontando com  ÁREA 
VERDE-, com azimute 41°54'04" por uma distância de 
21,50m  até o vértice -M-0001,  ponto inicial da descrição 
deste perímetro de 130,50 m, fechando assim um 
polígono com área de 876,00m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

Art. 3° - A área resultante do remebramento ficará assim 
descrita e caracterizada:

LOTE RESULTANTE A

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -L-0001, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N 
8.601.801,323m e E 599.530,661m; deste segue 
confrontando com  CAMPO DE BOLA-, com azimute de 
169°05'37" por uma distância de 63,00m  até o vértice -L-
0002, de coordenadas N 8.601.739,460m e E 
599.542,581m; deste segue confrontando com  RUA  A-, 
com azimute de 262°16'57" por uma distância de 17,50m 
até o vértice -L-0003, de coordenadas N 8.601.737,110m 
e E 599.525,239m; deste segue, com azimute de 
262°16'57" por uma distância de 19,00m  até o vértice -L-
0004, de coordenadas N 8.601.734,559m e E 
599.506,411m; deste segue confrontando com  
PASSAGEM DE PEDESTRE-, com azimute de 
352°08'42" por uma distância de 38,00m  até o vértice -L-
0005, de coordenadas N 8.601.772,202m e E 
599.501,218m; deste segue confrontando com a  ÁREA 
VERDE, com azimute de 41°54'04" por uma distância de 
21,50m  até o vértice -L-0006, de coordenadas N 
8.601.788,197m e E 599.515,570m; deste segue, com 
azimute 48°59'04" por uma distância de 20,00m  até o 
vértice -L-0001,  ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 178,99 m, fechando assim um polígono com 
área de 1.942,25m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 
WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. 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 
técnica do Engenheiro Agrimensor Joelson Souza 
Santos, sob Registro de n° 29549/D BA, nos termos da 
ART de n° BA20210631313.

Art. 5º - A aprovação da Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - 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 JANEIRO DE 
2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 004 / 2022
DE  05  DE  JANEIRO  DE  2022 

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 , de 06 de   01816.22.09.461.2021
agosto de 2021, 

 RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa DUO CASAS CAMAÇARI SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
37.900.373/0001-29, com sede na Avenida Tancredo 
Neves, n° 601, sala 2001, Caminho das Árvores, 
Salvador - BA, para a implantação de um 
empreendimento pluriresidencial, do tipo Urbanização 
Integrada, denominado DUO RESIDENCIAL DAS 
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ÁRVORES, localizado na BA – 522, Via COPEC, 
Fazenda Campo Alegre, Santo Antônio, Distrito da Sede, 
Camaçari – BA, nas coordenadas UTM (S ): 569200 E,  
8596400  S, e inserido na Zona de Expansão de 
Controlada – ZEC 6, da Macrozona Urbana da Sede - 
CA-ZU.1, conforme PDDU, Lei Municipal nº 1465, de 19 
de dezembro de 2016. O empreendimento possui área 
total de 457.885,38 m² (Urbanização Integrada), 
destinado ao Programa do Governo “Casa Verde e 
Amarela”, composto por 02 condomínios, 02 áreas 
remanescentes, Área Comercial, Área Institucional 
(Pública), Área Verde e Área de Preservação 
Permanente - APP (Pública), distribuído em 360 
unidades habitacionais, sendo: Condomínio 01 -  com 
182 unidades habitacionais distribuídas em 3 quadras.  
com área de lazer, guarita, salão de festas, clubinho, 
bicicletário, casa de lixo, campo Society, espaço zem, 
quiosque, deck, piscina e sala destinada à administração 
do condomínio e Condomínio 02 – com 178 unidades 
habitacionais distribuídas em 2 quadras com área de 
lazer, guarita, salão de festas, clubinho, bicicletário, casa 
de lixo, campo Society, espaço zem, quiosque, deck, 
piscina e sala destinada à administração do condomínio. 
Esta Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, 
disciplinando as seguintes ações, de forma a minimizar 
os impactos durante a fase de construção civil: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; 
b) coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de 
resíduos de qualquer natureza, nos corpos d´água e/ou 
em qualquer outro local não licenciado; d) atender o 
estabelecido na Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de 
julho de 2002, quanto à redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - apresentar Estudo 
Ambiental para Atividades de Médio Impacto -EMI, para a 
instalação do empreendimento, conforme dispõe o Art. 
92 do Decreto nº 14.024/2012 do Regulamento da Lei n° 
10.431/2006; III - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 
de referência de arborização urbana; b) .Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da 
obra, com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando 

ações de sustentabilidade ambiental; c) estruturas de 
retardo   na drenagem e no esgotamento; IV – apresentar 
à CLA/SEDUR, no prazo de noventa dias,: a) projeto de 
terraplanagem visando a preservação dos elementos de 
composição paisagística; b) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
Civil - PCMAT; c) projeto de combate a incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela 
Coordenadoria de Defesa Civil do município; d) estudo 
de impacto sócio ambiental, em relação aos corpo 
hídricos existentes na área de abrangência do 
empreendimento; V - implantar, de imediato, placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos 
estratégicos, dentro e fora da área de trabalho; VI - 
manter a sinalização em perfeito estado de conservação; 
VII – a) Solicitar Autorização para Supressão de 
Vegetação – ASV na área do empeendimento DUO 
Residencial  das Árvores; b) somente intervir no local 
após autorização do órgão ambiental da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, relativo à supressão 
de vegetação; VIII - apresentar, no prazo de noventa dias, 
outorga de água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em 
caso de: utilização de poços ou fontes naturais, 
lançamento de efluente em corpo hídrico e construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais; IX - 
apresentar carta de viabilidade de uso de vias pelo 
DERBA e de intervenções no sistema viário pela 
SEINFRA; X - garantir a estanqueidade das unidades 
que compõem o sistema de esgotamento sanitário; XI – 
a) não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente - APP, sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de corpos 
hídricos, conforme estabelece a legislação vigente; b) 
delimitar as APP, com implantação de cerca e 
sinalização, conforme especificações da Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental - CPA; XII - executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais, com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
XIII - atender aos parâmetros urbanísticos e ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecido na Análise de Orientação Prévia - AOP de 
projeto, nº 016/2021, de 17 de maio de 2021, emitida 
através do Processo nº 02973.22.09.002.2019, de 17 de 
dezembroo de 2019, por esta SEDUR; XIV - seguir as 
recomendações de viabilidade de trânsito e transporte e 
acesso ao empreendimento,  emi t idas pe la 
Superintendência do Trânsito e Transportes - STT; XV - 
os projetos para as áreas remanescentes 01 de 

2 287.031,27 m  e 02 de 133.071,28 m , deverão ser 
submetidos a nova análise ambiental; XVI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro 
de 2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
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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 Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 05 DE JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO  REBOUÇAS BRITO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 005/2022
05 DE JANEIRO DE 2022

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 
02139.22.09.743.2021, de 16 de setembro de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 (um) ano, à 
DUO CASAS CAMAÇARI SPE LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 16.365.025/0001-29, com sede na AV. Tancredo 
Neves 620, Condomínio empresarial Mundo Plaza Sala 
2001, Caminho das árvores, Salvador – BA para 
implantação de um empreendimento de urbanização 
integrada, destinado ao Programa do Governo “Casa 
Verde e Amarela”, localizado na área BA-522- Via 
COPEC, Fazendo Campo Alegre, Santo Antônio, 
Distrito da Sede, Camaçari-BA situado na poligonal da 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, da Macrozona – 
CA. ZU.1, conforme Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008, 
região de domínio do Bioma Mata Atlântica, em uma 
área de 457.885,38 m², composto por dois 
condomínios:  182 unidades habi tacionais  
(condomínio 1) + 178 unidades habitacionais 
(condomínio 2)  tota l izando 360 unidades 
habitacionais, área comercial, área verde de 75.614,84 

2 2
m , área institucional pública de 13.534,31 m , vias de 

acesso, Área de Preservação Permanente – APP de 
2

39.377,63 m  e 02 (duas) áreas remanescentes de 
2 287.031,27 m  e 133.071,28 m , mediante o cumprimento 

da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: 
I – realizar a atividade de supressão da vegetação com 
equipe técnica capacitada e obedecendo medidas de 
segurança, portando cópia da Autorização para Supressão 
da Vegetação e Licença Ambiental Simplificada, assim 
como Mapa de Supressão de Vegetação carimbado com 
aprovação pela CLA / SEDUR e memorial descritivo da 
área de supressão; II – a supressão de vegetação somente 
poderá ser executada na área de supressão, delimitada 
pelos vértices das coordenadas UTM descritas no 
memorial descrito do processo administrativo,  
devendo permanecer com a vegetação nativa até 
aprovação de projeto para cada Gleba; III – as demais 
áreas do projeto de urbanização integrada deverão 
apresentar estudos da vegetação para análise,  por 
projetos, e a vegetação somente poderá ser suprimida com 
Autorização para Supressão de Vegetação especifica; IV - 
exclui-se dessa Autorização a vegetação localizada nas 
Áreas de Preservação Permanente – APP,  do 
empreendimento, que deverão ser sinalizadas, com fita 
zebrada, antes do início e durante as atividades, e as áreas 
remanescentes do projeto da AOP n° 016/2021, emitida 
por esta SEDIR; V – a vegetação das áreas verdes dos 
empreendimentos somente deverá ser suprimida na área 
onde efetivamente serão implantados as edificações de 
apoio dos condomínios, devendo a vegetação permanente 
ser sinalizada, com fita zebrada, antes do início e durante 
as atividades; VI - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias o 
Plano de Manejo da Fauna Silvestre, com detalhamento 
das atividades de afugentamento, salvamento, 
monitoramento e conservação da fauna, para todas as 
fases de implantação do empreendimento, além da equipe 
e responsável técnico pelo manejo, para aprovação, antes 
de qualquer intervenção na área objeto de supressão de 
vegetação; VII - executar, Plano de Manejo da Fauna 
Silvestre, com equipe técnica capacitada e habilitada, 
incluindo seu manejo e transporte, quando necessário, 
previamente e durante a supressão da vegetação, 
orientando o deslocamento da fauna para as áreas 
protegidas próximas a área, garantindo o encaminhamento 
adequado dos indivíduos afetados, conforme plano 
aprovado; VIII - gerenciar a movimentação de máquinas, 
veículos e pessoas nas operações de supressão de 
vegetação no sentido de minimizar os impactos causados 
a fauna; IX - verificar, antes do início das obras, a existência 
de ninhos ativos e árvores ocas e mortas que abrigarem 
animais, só efetuando a supressão da vegetação após a 
eclosão dos ovos e abandono dos mesmos; X - implantar 
um centro de primeiros socorros no empreendimento, de 
modo a garantir o atendimento eficaz em caso de acidentes 
de trabalho, inclusive com serpentes peçonhentas, durante 
as obras, mantendo estoque de soro antibotrópico, 
antielapídico ou antiofídico; XI - executar o Programa de 
Monitoramento e Conservação da Fauna na área de 
influência do empreendimento, durante as fases de 
implantação e durante todo período de operação do 
empreendimento; XII – apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, levantamento, com registros fotográficos, das 
espécies arbustivas e herbáceas com avaliação do 
potencial paisagístico das espécies, e utilizá-las no projeto 
paisagístico do empreendimento, no enriquecimento 
florestal da APP e na produção de mudas; XIII – implantar o 
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paisagismo, aprovado pela CLA/ SEDUR, incorporando e 
priorizando o uso de espécies nativas resgatadas da 
vegetação suprimida da área do empreendimento; XIV - 
empilhar e acomodar na área do empreendimento as toras 
e lenhas nos limites do imóvel, proceder a cubagem 
rigorosa e procurar orientação da CPA/SEDUR sobre o 
destino a ser dado ao material; XV - acomodar o 
subproduto da supressão e a serapilheira, em área 
adequada para processamento em composto vegetal 
orgânico e utilizar, posteriormente, no enriquecimento do 
solo das áreas verdes, no enriquecimento florestal da APP 
e na execução do projeto de paisagismo; XVI – apresentar, 
no prazo de 30 (trinta) dias, para aprovação, com 
quantitativo estimado por espécies, e executar Plano de 
resgate da flora, antes e durante a supressão, com equipe 
técnica capacitada, visando resgatar as espécies 
arbóreas, arbustivas e herbáceas adequadas para serem 
utilizadas no projeto paisagístico, no enriquecimento 
florestal da APP e na produção de mudas; XVII - 
apresentar, com cronograma, no prazo de 30 (trinta) dias, 
para aprovação, e executar Plano de enriquecimento 
florestal das APP do empreendimento, utilizando as 
espécies de ocorrência local e principalmente os 
indivíduos vegetais resgatados da supressão da 
vegetação; XVIII – realizar transplantio direto dos 
indivíduos vegetais com cerca de 0,50 m à 1,20m das 
espécies Cupania vernalis, Miconia sp., Miconia 
minutiflora, Schinus terebinthifolius, Schefflera morototoni, 
Cestrum axillare, Tapirira guianensis, Simarouba amara, 
Anacardium occidentale, Protium heptaphyllum e 
Eschweifera sp. e outras arbustivas indicadas no 
levantamento florístico, para a APP do empreendimento, 
ap resen tando  o  re la tó r i o  com in fo rmações  
georreferenciadas dos indivíduos transplantados; XIX – 
produzir 3.000 (três mil) mudas de árvores de espécies 
nativas autóctones em viveiro temporário a ser instalado no 
local e destiná-las conforme especificações indicadas pela 
CPA / SEDUR; XX - apresentar relatórios de 
acompanhamento da produção de mudas a cada 2 (dois) 
meses, conforme especificações da CPA/ SEDUR e 
garantir a entrega das mudas produzidas na altura e 
condições adequadas; XXI - plantar 1.500 (mil e 
quinhentas) mudas, das mudas produzidas, em local e 
especificações indicados pela CPA / SEDUR; XXII – coletar 
e entrega à CPA 200 (duzentas) sementes das espécies 
Tapirira guianensis, Schinus terebinthifolius, Cupania 
versalis, Xylopia aromática e Eschweilera sp. para 
utilização em projetos de educação ambiental; XXIII -  
contemplar no projeto de sinalização das obras 
informações preventivas e de advertência aliadas aos 
dispositivos de controle de velocidade, bem como de 
preservação e identificação da fauna e flora na área do 
empreendimento; XXIV – desenvolver material educativo 
sobre a importância da conservação da fauna e flora local 
para distribuir na comercialização das unidades 
habitacionais; XXV – delimitar, temporariamente, enquanto 
durar a obra, as Áreas de Preservação Permanente - APP, 
antes de qualquer intervenção na área; XXVI – delimitar, 
com implantação de cerca e sinalização, conforme 
especificações da CPA, as Áreas de Preservação 
Permanente – APP dentro da po l igonal  do 
empreendimento; XXVII – não ocupar nem modificar Área 
de Preservação Permanente – APP, sendo vedado edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano conforme legislação vigente; XXVIII - 
respeitar as Áreas de Preservação Permanente - APP, de 

acordo com o Art. 51 da Lei Municipal n° 913/2008; XXIX - 
manter à disposição da SEDUR relatório semestral sobre o 
andamento das atividades e outras ações referentes a 
ASV, acompanhado de ART de profissional habilitado; XXX 
– manter na obra, a disposição da fiscalização, desde o 
início e durante as atividades de supressão, e enquanto 
houver qualquer intervenção para a urbanização integrada 
dos empreendimentos futuros, o Mapa de Supressão da 
Vegetação aprovado pela SEDUR e o memorial descritivo, 
com as coordenadas UTM, do perímetro da área de 
Supressão da Vegetação constante no Processo 
administrativo que gerou este Ato; XXXI – dar ciência do 
início dos trabalhos de manejo e afugentamento de fauna, 
resgate da flora e supressão da vegetação à CLA/SEDUR, 
com antecedência mínima de 10 dias, comprovando a 
delimitação das APP antes do início das atividades de 
supressão; XXXII  – atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia de Projeto Nº 016/2021 de 17.05.2021, 
emitida através do Processo nº 02973.22.09.002.2019, por 
esta SEDUR;  XXXIII - após o término das atividades de 
supressão, deverá ser encaminhado à CLA/SEDUR, no 
prazo de 30 (trinta) dias, relatório conclusivo sobre as 
atividades realizadas, contendo registros fotográficos da 
vegetação efetivamente suprimida, sinalização das áreas 
protegidas, comprovação da utilização do material vegetal, 
da destinação do material lenhoso, da afugentamento da 
fauna e do resgate da flora.
Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado 202,72 m³;
Art. 3º – Esta Autorização está vinculada a Licença 
Ambiental Simplificada emitida mediante a Portaria 
194/2021;
Art. 4º -Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, sujeitando-
se o transporte ao Art. 144 da mesma.
Art. 5° - É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da autorização ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.
Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 05 DE 
JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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 AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO 
Nº 0010/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL

  

A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude das impugnações recebida, 
fica SUSPENSA, a sessão de abertura do PREGÃO N.º 
0010/2022 (ELETRÔNICO), cujo objeto é o Registro de 
Preço para contratação de empresa especializada na 
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE 
SUCÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO 
DE REDES para atender as necessidades do município 
de Camaçari, conforme demanda. Acolhimento: 
17/01/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
18/01/2021, às 09h00min; Disputa: 18/01/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Informaremos a nova data 
oportunamente. Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 916258. Tel.: (71) 3621-6880. 
Wadna Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2018, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA “PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA 
LTDA.”. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade aplicar reajuste ao Instrumento do Contrato nº 
083/2018, firmado, originariamente, em 18 de janeiro de 
2018, cujo objeto é o supracitado. DO VALOR GLOBAL: 
O valor contratual é reajustado com base no IGP-M 
(FGV), que foi de 45,03%, ficando o valor global do 
contrato fixado na ordem de R$41.234.644,04 (Quarenta 
e um milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e 
quarenta e quatro reais e quatro centavos). DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de 
janeiro de 2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA. 
CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0207/2020 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA.  
DO OBJETO : Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta (DOS PRAZOS) do instrumento  
original, a qual prevê a vigência do Contrato por 12 (doze) 
meses contados a partir da publicação, cujo objeto é a 
prestação de serviço de manutenção preventiva e 

corretiva por chamada avulsa, sob  regime de cobertura 
total nos elevadores das unidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, sendo:  Secretaria de Governo – 
SEGOV, Teatro Alberto Martins e Edifício Sede da 
Policlínica SESAU,  incluindo serviços de plantão, 
emergência e acompanhamento técnico de serviços e 
vistoria. DO PRAZO : O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a  partir de 03 de fevereiro de 2022, passará a 
viger até 03 de fevereiro de 2023. DO PREÇO : O 
Contrato ora aditivado, com dilação contida neste 
instrumento, mantém o valor global de  R$ 55.800,00 
(cinqüenta e cinco mil e oitocentos reais). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente  termo aditivo correrá 
por conta das seguintes dotações: SECAD: Ação 2013, 
Elemento de Despesa:  33903900 Fontes: 0100.000; 
SESAU: Ação 2008, Elemento de Despesa: 33903900 
Fontes 6102.000;  SECULT: Ação 2028, Elemento de 
Despesa:  33903900 Fontes  0100.000.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato  
originário não modificado por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 28 de Dezembro de 
2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. MUNICÍPIO. 
MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
0168/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA MAXIFROTA 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE   FROTA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO do Contrato  nº 
0168/2019, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em serviços de  implementação e 
operação do sistema informatizado, via internet, 
integrado de gestão de  frota de veículos, com vista ao 
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis  
automotores da frota do Município de Camaçari, em 
redes de estabelecimento credenciados,  conforme 
especificações constantes do Edital e Termo de 
Referência respectivo. DO ACRÉSCIMO: Em 
atendimento ao quantum estabelecido em Ofício 
2502.17.2021 o acréscimo de 25% (vinte e  cinco por 
cento) se perfaz em R$ 1.537.945,87 (um milhão, 
quinhentos e trinta e sete mil,  novecentos e quarenta e 
cinco reais e oitenta e sete centavos) alterando o valor 
global do  Contrato para R$. 7.689.729,36 (sete milhões 
seiscentos e oitenta e nove mil setecentos e vinte e nove 
reais e trinta e seis centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do  presente termo aditivo correrão por 
conta da Ação 4009/2008, Natureza da Despesa 
33903900 e  33903000 e Fonte de Recurso 7101000/ 
6102000/ 0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato  originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 20 
de Dezembro de 2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. EMPRESA MAXIFROTA SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE   FROTA LTDA. CONTRATADA.
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DESPACHO Nº 05 /2022

Considerando a inconformidade com a Legislação 
Federal, Leis nº 8.541/1992 e nº 7.713/1998, artigo 6º, 
inciso XIV e Lei nº 11.052/2004, INDEFIRO os pedidos de 
Isenção de Imposto de Renda e de contribuição 
previdenciária, formulado pelo segurado CARLOS 
RODRIGUES, através do processo Administrativo nº 
00214.07.10.377.2021. 

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 06/2022

Considerando o disposto no artigo 31 da Lei Municipal 
1644/2020 INDEFIRO o pedido de revisão de 
aposentadoria do segurado ANTONIO CARLOS 
SANTOS DO CARMO, formulado através do processo 
Administrativo nº 00014.07.10.373.2020.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Ednaldo Gomes Júnior Borges
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