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RESOLVE

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) TARCIO DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, matricula nº 60429, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ENFERMEIRO, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 (trinta) horas 
semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir da 
data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI,  01 DE JUNHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 0463/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

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 
n o s  a u t o 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  

00260.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DAVID RODRIGUES 

VIEIRA FILHO, matricula nº 830191, lotado (a) na 

RESOLVE

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) TARCIO DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, matricula nº 60429, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ENFERMEIRO, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 (trinta) horas 
semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir da 
data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI,  01 DE JUNHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 0463/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

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 
n o s  a u t o 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  

00260.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DAVID RODRIGUES 

VIEIRA FILHO, matricula nº 830191, lotado (a) na 

DECRETO DE 01 DE JUNHO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal nº 5267 de 
12 de setembro de 2012 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o 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  

00226.11.02.401.2022,

RESOLVE

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) ELANE ALVES 

ABREU, matricula nº 9926, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ENFERMEIRA, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 (trinta) horas 
semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir da 
data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI,  01 DE JUNHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 01 DE JUNHO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal nº 5267 de 
12 de setembro de 2012 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o 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  

00323.11.02.401.2021,

DECRETO DE 01 DE JUNHO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal nº 5267 de 
12 de setembro de 2012 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o 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  

00226.11.02.401.2022,

RESOLVE

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) ELANE ALVES 

ABREU, matricula nº 9926, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ENFERMEIRA, lotado 

(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 (trinta) horas 
semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir da 
data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI,  01 DE JUNHO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 01 DE JUNHO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal nº 5267 de 
12 de setembro de 2012 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o 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  

00323.11.02.401.2021,
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Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de  PROFESSOR de NÍVEL 

I para NÍVEL III, com data retroativa a 03 DE MARÇO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0486/2022
DE 25 DE MAIO DE 2022

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 
n o s  a u t o 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  

01610.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VALDENOR DOS SANTOS 

FERREIRA, matricula nº 831071, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL I I, com data retroativa a 3 1 DE AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 0551/2022
DE 30 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de  PROFESSOR de NÍVEL 

I para NÍVEL III, com data retroativa a 03 DE MARÇO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0486/2022
DE 25 DE MAIO DE 2022

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 
n o s  a u t o 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  

01610.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VALDENOR DOS SANTOS 

FERREIRA, matricula nº 831071, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL I I, com data retroativa a 3 1 DE AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 0551/2022
DE 30 DE MAIO DE 2022

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 1879/2021,

	
RETIFICAR a Portaria nº 0428/2022, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 1905 de 10 de maio de 2022,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) ARIANNE CARVALHO 
TEIXEIRA DE MATOS, matrícula 61682, ocupante do 
cargo de FISIOTERAPEUTA, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 13/09/2015 a 
20/04/2022 a partir de 02 de maio de 2022.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) ARIANNE CARVALHO 
TEIXEIRA DE MATOS, matrícula 61682, ocupante do 
cargo  de  p rov imento  e fe t i vo /es ta tu tá r io  de  
FISIOTERAPEUTA, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo de 13/09/2015 a 
12/09/2020, a partir de 02 de maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 0534/2022
DE 01 DE JUNHO DE 2022

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,              

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 1879/2021,

	
RETIFICAR a Portaria nº 0428/2022, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 1905 de 10 de maio de 2022,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) ARIANNE CARVALHO 
TEIXEIRA DE MATOS, matrícula 61682, ocupante do 
cargo de FISIOTERAPEUTA, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 13/09/2015 a 
20/04/2022 a partir de 02 de maio de 2022.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) ARIANNE CARVALHO 
TEIXEIRA DE MATOS, matrícula 61682, ocupante do 
cargo  de  p rov imento  e fe t i vo /es ta tu tá r io  de  
FISIOTERAPEUTA, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo de 13/09/2015 a 
12/09/2020, a partir de 02 de maio de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 0534/2022
DE 01 DE JUNHO DE 2022

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,              
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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 2085/2021,	

Na Portaria nº 5.001/2020, de 03 de agosto de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 1533 de 29 de 
outubro de 2020, retificar

Onde se lê:

Conceder ao (a) servidor (a) EDLEUZA ALVES DE 
BRITO, matrícula 9508, ocupante do cargo de AGENTE 
COMUN. DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 22/09/2014 a 
21/09/2019 a partir de 03 de agosto de 2020.

Leia-se:

Conceder ao (a) servidor (a) EDLEUZA ALVES DE 
BRITO, matrícula 9508, ocupante do cargo de AGENTE 
COMUN.DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 12/10/2014 a 
12/11/2019 a partir de 03 de agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0548/2022
DE 03 DE JUNHO DE 2022

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 54/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATA MATOS 

LAVINSCK DA SILVA, matricula 62309, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário deASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 2085/2021,	

Na Portaria nº 5.001/2020, de 03 de agosto de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 1533 de 29 de 
outubro de 2020, retificar

Onde se lê:

Conceder ao (a) servidor (a) EDLEUZA ALVES DE 
BRITO, matrícula 9508, ocupante do cargo de AGENTE 
COMUN. DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 22/09/2014 a 
21/09/2019 a partir de 03 de agosto de 2020.

Leia-se:

Conceder ao (a) servidor (a) EDLEUZA ALVES DE 
BRITO, matrícula 9508, ocupante do cargo de AGENTE 
COMUN.DE SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde – 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 12/10/2014 a 
12/11/2019 a partir de 03 de agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0548/2022
DE 03 DE JUNHO DE 2022

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 54/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) RENATA MATOS 

LAVINSCK DA SILVA, matricula 62309, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário deASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 30/03/2016  a 

29/03/2021, a partir de 13 de Junho de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2022
DE 09 DE JUNHO DE 2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari/Bahia, 
representada neste ato pela Coordenadoria de 
Fiscalização – CFIS, por resultarem infrutíferas as 
tentativas de notificação de forma pessoal, por meio 
eletrônico, via e-mail e por via postal, através de Aviso de 
Recebimento - AR, vem por meio deste edital, NOTIFICAR 
os contribuintes abaixo relacionados, para ciência das 
Notificações de Lançamento do ISS – Estimativa de 
Construção Civil descritas a seguir:

referente ao quinquênio aquisitivo de 30/03/2016  a 

29/03/2021, a partir de 13 de Junho de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2022
DE 09 DE JUNHO DE 2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari/Bahia, 
representada neste ato pela Coordenadoria de 
Fiscalização – CFIS, por resultarem infrutíferas as 
tentativas de notificação de forma pessoal, por meio 
eletrônico, via e-mail e por via postal, através de Aviso de 
Recebimento - AR, vem por meio deste edital, NOTIFICAR 
os contribuintes abaixo relacionados, para ciência das 
Notificações de Lançamento do ISS – Estimativa de 
Construção Civil descritas a seguir:

CAMAÇARI
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38°16'17''372; V6.-12°39'19''619, -38°16'03''244, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. executar a lavra de acordo 
com as concessões, prazos e exigências da ANM e 
condicionantes desta licença; II. limitar verticalmente a 
lavra de areia à cota 40 de forma a manter os processos 
naturais de recarga dos aquíferos e demais corpos 
hídricos, bem como estabelecer altura de bancada que 
garanta a segurança operacional da área de extração 
mineral; III. mapear as nascentes e corpos hídricos da área 
de influência da lavra e delimitar as suas respectivas faixas 
de Área de Preservação Permanente – APP, para 
proteção; IV. implantar um sistema de drenagem nos locais 
onde existem maiores declividades do terreno natural, 
bem como nos locais necessários de forma a fazer o 
direcionamento adequado das águas pluviais, retenção de 
finos e evitar o assoreamento dos corpos hídricos; V. 
armazenar: a) em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o 
solo retirado, que será utilizado na sua recomposição e 
proteção contra erosão; b) em área coberta e cimentada, o 
óleo queimado, lubrificante e diesel, instalando, nesta 
área, um sistema de drenagem, com canaletas 
direcionadas para uma caixa separadora água/óleo 
impermeável, destinando o resíduo oleoso para empresa 
credenciada no tratamento desse tipo de resíduo; VI. 
executar as ações propostas de proteção ambiental, 
recuperação,  moni toramento e  manutenção,  
contempladas no PRAD; VII. apresentar à SEDUR, 
relatório fotográfico das ações e resultados obtidos das 
propostas do PRAD, incluindo a recuperação dos 
passivos. Prazo: a cada 365 dias; VIII. manter os 
sanitários, para uso dos funcionários e visitantes, em 
conformidade com os padrões de higiene, estabelecidos 
na legislação vigente; IX. transportar o minério (areia) em 
veículos equipados com cobertura “lona” nas caçambas, 
visando à redução de emissão de partículas no trajeto e 
prevenção de acidentes; X. obedecer as Normas 
Reguladoras de Mineração  - NRM, determinadas na 
portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 (Lavra a Céu Aberto); 
NRM-09 (Prevenção contra poeira); NRM-12 (sinalização 
de áreas de trabalho e de circulação); NRM13 (circulação e 
transporte de pessoas e materiais); NRM-14 máquinas, 
equipamentos e ferramentas); NRM15 (Instalações); 
NRM-17 (topografia de minas); NRM-19 (disposição de 
estéril, rejeitos e produtos); NRM-20 (Suspensão, 
Fechamento de Mina e Retomada das Operações 
Mineiras); NRM-21 (reabilitação de Áreas Pesquisadas, 
Mineradas e Impactadas); NRM-22 (Proteção ao 
Trabalho); XI. recolher todo lixo gerado no local e 
encaminhá-lo para a unidade de tratamento devidamente 
licenciada, ficando proibida a queima e/ou disposição 
aleatória; XII. apresentar à SEDUR antes do início da lavra: 
a) guia de utilização ou portaria de lavra expedido pela 
ANM, compatível com a área da licença, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada. Prazo: 45(quarenta e cinco) 
dias; b) registro no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CEAPD; c) Autorização de 
Supressão de Vegetação - ASV, emitida pelo Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR; XIII. 
apresentar à CPA/SEDUR programa de educação 
ambiental voltado para a comunidade mais próxima do 
empreendimento, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental. Prazo: 

38°16'17''372; V6.-12°39'19''619, -38°16'03''244, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. executar a lavra de acordo 
com as concessões, prazos e exigências da ANM e 
condicionantes desta licença; II. limitar verticalmente a 
lavra de areia à cota 40 de forma a manter os processos 
naturais de recarga dos aquíferos e demais corpos 
hídricos, bem como estabelecer altura de bancada que 
garanta a segurança operacional da área de extração 
mineral; III. mapear as nascentes e corpos hídricos da área 
de influência da lavra e delimitar as suas respectivas faixas 
de Área de Preservação Permanente – APP, para 
proteção; IV. implantar um sistema de drenagem nos locais 
onde existem maiores declividades do terreno natural, 
bem como nos locais necessários de forma a fazer o 
direcionamento adequado das águas pluviais, retenção de 
finos e evitar o assoreamento dos corpos hídricos; V. 
armazenar: a) em leiras de no máximo 1,50 m de altura, o 
solo retirado, que será utilizado na sua recomposição e 
proteção contra erosão; b) em área coberta e cimentada, o 
óleo queimado, lubrificante e diesel, instalando, nesta 
área, um sistema de drenagem, com canaletas 
direcionadas para uma caixa separadora água/óleo 
impermeável, destinando o resíduo oleoso para empresa 
credenciada no tratamento desse tipo de resíduo; VI. 
executar as ações propostas de proteção ambiental, 
recuperação,  moni toramento e  manutenção,  
contempladas no PRAD; VII. apresentar à SEDUR, 
relatório fotográfico das ações e resultados obtidos das 
propostas do PRAD, incluindo a recuperação dos 
passivos. Prazo: a cada 365 dias; VIII. manter os 
sanitários, para uso dos funcionários e visitantes, em 
conformidade com os padrões de higiene, estabelecidos 
na legislação vigente; IX. transportar o minério (areia) em 
veículos equipados com cobertura “lona” nas caçambas, 
visando à redução de emissão de partículas no trajeto e 
prevenção de acidentes; X. obedecer as Normas 
Reguladoras de Mineração  - NRM, determinadas na 
portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 (Lavra a Céu Aberto); 
NRM-09 (Prevenção contra poeira); NRM-12 (sinalização 
de áreas de trabalho e de circulação); NRM13 (circulação e 
transporte de pessoas e materiais); NRM-14 máquinas, 
equipamentos e ferramentas); NRM15 (Instalações); 
NRM-17 (topografia de minas); NRM-19 (disposição de 
estéril, rejeitos e produtos); NRM-20 (Suspensão, 
Fechamento de Mina e Retomada das Operações 
Mineiras); NRM-21 (reabilitação de Áreas Pesquisadas, 
Mineradas e Impactadas); NRM-22 (Proteção ao 
Trabalho); XI. recolher todo lixo gerado no local e 
encaminhá-lo para a unidade de tratamento devidamente 
licenciada, ficando proibida a queima e/ou disposição 
aleatória; XII. apresentar à SEDUR antes do início da lavra: 
a) guia de utilização ou portaria de lavra expedido pela 
ANM, compatível com a área da licença, sem o qual esta 
licença poderá ser cancelada. Prazo: 45(quarenta e cinco) 
dias; b) registro no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CEAPD; c) Autorização de 
Supressão de Vegetação - ASV, emitida pelo Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR; XIII. 
apresentar à CPA/SEDUR programa de educação 
ambiental voltado para a comunidade mais próxima do 
empreendimento, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental. Prazo: 

Os referidos lançamentos têm amparo legal na Lei nº 
1.039/2009, arts. 32, 120, 121, 122 (§ 5º, §10 E §14), 125, 
128, 130, 135, 139, inciso I e II, §§2°, 3° e 4º, 142, 143, 223-
A, §1°, 243, 244, inciso II, §2° e 245. Decreto Municipal nº 
6.070/2015, arts. 1ª e 2ª, e Portaria nº 054/2021.

O presente lançamento poderá ser impugnado no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação desse edital, nos 
termos do art. 265 da Lei Municipal nº 1.039/2009, na 
Secretaria da Fazenda de Camaçari, endereço à Rua 
Francisco Drumond, S/N°, Centro Administrativo, 
Camaçari/BA. 

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio do 

e-mail: , atendimento.cfis.sefaz@camacari.ba.gov.br
em atenção da Coordenadoria de Fiscalização – CFIS. 

MARCÍLIO DA SILVA MEIRELES
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO – CFIS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - CFIS

PORTARIA Nº 85/2022
03 DE MAIO 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 913/2008, de 03/09/2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31/10/2013, alterada 
pelas Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março 
de 2018, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 00003.22.09.461.2022, de 
27/12/2021,

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 03 (três) anos, à 
empresa ANKARA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 13.578.869/0001-60, com sede na Rua 
Manoel Andrade, nº 55, Edifício Empresarial Manoel 
Gomes de Mendonça, Pituba, Salvador/BA, para extrair a 
substância mineral areia para emprego imediato na 
construção civil, com produção estimada de 149.000 t/ano, 
numa área de 32,07 hectares localizada na Fazenda 
Muricy, Polo Industrial, Camaçari/BA, com a poligonal da 
área de exploração delimitada no processo ANM nº 
870.451/2014 pelas coordenadas geográficas lat./long.: 
V1.-12°39'19''619, -38°16'03''244; V2.-12°39'44''100, -
38°16'03''246; V3.-12°39'44''099, -38°16'03''265; V4.-
12°39'44''097, -38°16'17''372; V5.-12°39'19''619, -

Os referidos lançamentos têm amparo legal na Lei nº 
1.039/2009, arts. 32, 120, 121, 122 (§ 5º, §10 E §14), 125, 
128, 130, 135, 139, inciso I e II, §§2°, 3° e 4º, 142, 143, 223-
A, §1°, 243, 244, inciso II, §2° e 245. Decreto Municipal nº 
6.070/2015, arts. 1ª e 2ª, e Portaria nº 054/2021.

O presente lançamento poderá ser impugnado no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação desse edital, nos 
termos do art. 265 da Lei Municipal nº 1.039/2009, na 
Secretaria da Fazenda de Camaçari, endereço à Rua 
Francisco Drumond, S/N°, Centro Administrativo, 
Camaçari/BA. 

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio do 

e-mail: , atendimento.cfis.sefaz@camacari.ba.gov.br
em atenção da Coordenadoria de Fiscalização – CFIS. 

MARCÍLIO DA SILVA MEIRELES
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO – CFIS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - CFIS

PORTARIA Nº 85/2022
03 DE MAIO 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 913/2008, de 03/09/2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31/10/2013, alterada 
pelas Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março 
de 2018, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 00003.22.09.461.2022, de 
27/12/2021,

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 03 (três) anos, à 
empresa ANKARA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 13.578.869/0001-60, com sede na Rua 
Manoel Andrade, nº 55, Edifício Empresarial Manoel 
Gomes de Mendonça, Pituba, Salvador/BA, para extrair a 
substância mineral areia para emprego imediato na 
construção civil, com produção estimada de 149.000 t/ano, 
numa área de 32,07 hectares localizada na Fazenda 
Muricy, Polo Industrial, Camaçari/BA, com a poligonal da 
área de exploração delimitada no processo ANM nº 
870.451/2014 pelas coordenadas geográficas lat./long.: 
V1.-12°39'19''619, -38°16'03''244; V2.-12°39'44''100, -
38°16'03''246; V3.-12°39'44''099, -38°16'03''265; V4.-
12°39'44''097, -38°16'17''372; V5.-12°39'19''619, -
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90(noventa) dias; XIV. executar melhorias nas vias de 
acesso, que compreenda o local da lavra; XV. fica 
terminantemente proibido: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos, TAC, etc., 
Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos usos 
existentes; c) a disposição e/ou lançamento de quaisquer 
materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do processo 
de lavra, em locais que possam direta ou indiretamente vir 
a comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos ou 
danos ao meio biótico; d) o armazenamento e a troca de 
óleo lubrificante e diesel, bem como a lavagem de 
equipamentos, máquinas, caminhões e carregadeiras no 
local da extração de areia; e) fazer intervenções nas vias 
de acesso sem a prévia autorização da SEDUR; XVI. 
limitar a lavra de areia às áreas definidas na poligonal que 
consta do Memorial Descritivo da área aprovado na ANM, 
obedecida as condições estabelecidas nesta licença e na 
legislação vigente; XVII. adotar a inclinação dos taludes 
1:1 a cada 2,00 metros de talude concluído; XVIII. otimizar 
os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização, ampliação da rede de drenagem e 
umidificação (exclusivamente com água); XIX. não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e nem às áreas 
de atração turística de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XX. não constituir ameaça à segurança da 
população e nem comprometer o desenvolvimento da 
região; XXI. não prejudicar o funcionamento regular de 
escolas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso 
ou similares; XXII. fica proibida a queima de vegetação e 
sua disposição aleatória nas vias de acesso; XXIII. efetuar 
o recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual nº 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235 de 10 de outubro de 2008; XXIV. respeitar as 
normas, manifestações e regulamentos estabelecidos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 
SDE/BA; XXV. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

90(noventa) dias; XIV. executar melhorias nas vias de 
acesso, que compreenda o local da lavra; XV. fica 
terminantemente proibido: a) modificar e/ou lavrar 
substância mineral nas Áreas de Preservação 
Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 
mineral nas áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos, TAC, etc., 
Municipais, Estaduais ou Federais e/ou nos usos 
existentes; c) a disposição e/ou lançamento de quaisquer 
materiais, resíduos e/ou produtos resultantes do processo 
de lavra, em locais que possam direta ou indiretamente vir 
a comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos ou 
danos ao meio biótico; d) o armazenamento e a troca de 
óleo lubrificante e diesel, bem como a lavagem de 
equipamentos, máquinas, caminhões e carregadeiras no 
local da extração de areia; e) fazer intervenções nas vias 
de acesso sem a prévia autorização da SEDUR; XVI. 
limitar a lavra de areia às áreas definidas na poligonal que 
consta do Memorial Descritivo da área aprovado na ANM, 
obedecida as condições estabelecidas nesta licença e na 
legislação vigente; XVII. adotar a inclinação dos taludes 
1:1 a cada 2,00 metros de talude concluído; XVIII. otimizar 
os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização, ampliação da rede de drenagem e 
umidificação (exclusivamente com água); XIX. não 
constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e nem às áreas 
de atração turística de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XX. não constituir ameaça à segurança da 
população e nem comprometer o desenvolvimento da 
região; XXI. não prejudicar o funcionamento regular de 
escolas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso 
ou similares; XXII. fica proibida a queima de vegetação e 
sua disposição aleatória nas vias de acesso; XXIII. efetuar 
o recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual nº 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235 de 10 de outubro de 2008; XXIV. respeitar as 
normas, manifestações e regulamentos estabelecidos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - 
SDE/BA; XXV. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 03 DE 
MAIO DE 2022.

CLAUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 097/2022
16 DE MAIO 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 nº , 02743.22.09.461.2021 16 de 
novembro 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 03 (três) anos, à 
ILHABELA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA , inscrita no 
CNPJ sob Nº , com sede na 36.490.400/0001-70 Av. 
Santos Dumont, 1883, Aero Espaço Empresarial e Hotel, 
sala 533, Centro, Lauro de Freitas – BA aprovando a , 
localização de empreendimento pluriresidencial do tipo 
Village, composto 111, numa área total de 15.378,32 m², 
situadano Loteamento prolongamento da Colônia de 
Férias, Quadra P, Lote 02-B, Itacimirim, Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari - BA, na Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 2 e na Zona de Interesse Paisagístico – ZPIP  da 
Macrozona Urbana de Itacimirim – MG-ZU.4, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento 
d a  l e g i s l a ç ã o  v i g e n t e  e  d o s  s e g u i n t e s  
condicionantes:I.atender aos padrões de intensidade de 
som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
obedecendo as Normas Técnicas específicas e o 
credenciamento do técnico responsável por qualquer 
projeto associado; II.fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, aos 
funcionários, conforme NR nº 006/78 do Ministério do 
Trabalho – MTE; III. fica proibido o lançamento de resíduos 
decorrentes da obra (expurgos) de qualquer natureza, ao 
meio ambiente, em corpos hídricos, logradouros públicos 
e/ou em qualquer outro local não licenciadoIV. adquirir 
substância mineral, para utilização na obra, apenas de 
empresas licenciadasV. elaborar e apresentar, quando da 
formação do processo de Licença de Construção: a) 
Projeto Paisagístico, assinado por responsável técnico e 
acompanhado da ART,  para a área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma da Mata 

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 03 DE 
MAIO DE 2022.

CLAUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 097/2022
16 DE MAIO 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 nº , 02743.22.09.461.2021 16 de 
novembro 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 03 (três) anos, à 
ILHABELA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA , inscrita no 
CNPJ sob Nº , com sede na 36.490.400/0001-70 Av. 
Santos Dumont, 1883, Aero Espaço Empresarial e Hotel, 
sala 533, Centro, Lauro de Freitas – BA aprovando a , 
localização de empreendimento pluriresidencial do tipo 
Village, composto 111, numa área total de 15.378,32 m², 
situadano Loteamento prolongamento da Colônia de 
Férias, Quadra P, Lote 02-B, Itacimirim, Distrito de Monte 
Gordo, Camaçari - BA, na Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 2 e na Zona de Interesse Paisagístico – ZPIP  da 
Macrozona Urbana de Itacimirim – MG-ZU.4, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, mediante o cumprimento 
d a  l e g i s l a ç ã o  v i g e n t e  e  d o s  s e g u i n t e s  
condicionantes:I.atender aos padrões de intensidade de 
som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
obedecendo as Normas Técnicas específicas e o 
credenciamento do técnico responsável por qualquer 
projeto associado; II.fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, aos 
funcionários, conforme NR nº 006/78 do Ministério do 
Trabalho – MTE; III. fica proibido o lançamento de resíduos 
decorrentes da obra (expurgos) de qualquer natureza, ao 
meio ambiente, em corpos hídricos, logradouros públicos 
e/ou em qualquer outro local não licenciadoIV. adquirir 
substância mineral, para utilização na obra, apenas de 
empresas licenciadasV. elaborar e apresentar, quando da 
formação do processo de Licença de Construção: a) 
Projeto Paisagístico, assinado por responsável técnico e 
acompanhado da ART,  para a área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma da Mata 
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Atlântica, , num percentual de 80% do total de espécies 
utilizadas,  de acordo com termo de referência de 
arborização urbana; b) Projeto de Drenagem de águas 
pluviais; c) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário 
aprovado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento – 
EMBASA;  d) anuência da Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia – COELBA, para fornecimento de energia 
elétrica; e) anuência da Limpeza Pública de Camaçari, 
para coleta de resíduos sólidos;  f) projeto do canteiro de 
obras, com as soluções compatíveis de drenagem de 
águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, coleta de resíduos e outras infraestruturas de 
suporte; VI.  apresentar num prazo de 120 dias Plano de 
Revegetação, Recuperação ou Enriquecimento da 
Vegetação (PREV) para a APP da lagoa; VII.apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente e/ou águas pluviais em corpo hídrico; construção 
de estruturas ou realização de obras em manancial;VIII. 
executar os Planos e Projetos conforme apresentados à 
DIRAM/SEDUR, ressalva-se porém que as palestras do 
Plano de Educação Ambiental deve adequar-se ao 
cotidiano e à realidade dos trabalhadores da obra; IX. 
respeitar as 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; X. 
na conclusão da obra, remover todas as instalações do 
canteiro e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
XI.preservar a vegetação ciliar, o ambiente aquático e as 
características hidrodinâmicas dos cursos d ́águas 
existentes na área de influência do empreendimento; 
XII.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 049/2015 DE 21/09/2021, emitida através do 
Processo nº 00044.22.09.002.2021 de 21/09/2021, por 
esta SEDUR; 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. XIV. proceder a supressão de 
vegetação apenas quando estiver de posse da 
autorização concedida pelo órgão ambiental competente; 
XV. é considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; 

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Atlântica, , num percentual de 80% do total de espécies 
utilizadas,  de acordo com termo de referência de 
arborização urbana; b) Projeto de Drenagem de águas 
pluviais; c) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário 
aprovado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento – 
EMBASA;  d) anuência da Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia – COELBA, para fornecimento de energia 
elétrica; e) anuência da Limpeza Pública de Camaçari, 
para coleta de resíduos sólidos;  f) projeto do canteiro de 
obras, com as soluções compatíveis de drenagem de 
águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, coleta de resíduos e outras infraestruturas de 
suporte; VI.  apresentar num prazo de 120 dias Plano de 
Revegetação, Recuperação ou Enriquecimento da 
Vegetação (PREV) para a APP da lagoa; VII.apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais; lançamento de 
efluente e/ou águas pluviais em corpo hídrico; construção 
de estruturas ou realização de obras em manancial;VIII. 
executar os Planos e Projetos conforme apresentados à 
DIRAM/SEDUR, ressalva-se porém que as palestras do 
Plano de Educação Ambiental deve adequar-se ao 
cotidiano e à realidade dos trabalhadores da obra; IX. 
respeitar as 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; X. 
na conclusão da obra, remover todas as instalações do 
canteiro e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
XI.preservar a vegetação ciliar, o ambiente aquático e as 
características hidrodinâmicas dos cursos d ́águas 
existentes na área de influência do empreendimento; 
XII.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 049/2015 DE 21/09/2021, emitida através do 
Processo nº 00044.22.09.002.2021 de 21/09/2021, por 
esta SEDUR; 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. XIV. proceder a supressão de 
vegetação apenas quando estiver de posse da 
autorização concedida pelo órgão ambiental competente; 
XV. é considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; 

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 16 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 099/2022
16 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a Revogação da Licença 
Ambiental de Operação concedida 
através da Portaria n° 048/2020, de 18 de 
maio de 2020, referente ao Processo 
Administrativo nº 03019.22.09.828.2019, 
de 20 de dezembro de 2019, na forma 
que indica. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
01589.22.09.151.2021, de 22 de julho de 2021, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes, 

RESOLVE

Art. 1.º - Revogar a Renovação Licença Ambiental de 
Operação concedida através da Portaria n° 48/2020, de 18 
de maio de 2020, publicada no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO – DOM, de 24 de agosto de 2020, extraída do 
Processo Administrativo sob o nº 03019.22.09.828.2019, 
de 20 de dezembro de 2019, à COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA., inscrito no 
CNPJ sob nº 00.362.831/0007-07, com sede na Avenida 
Henry Ford, n° 2000, Parte 1, Polo Industrial de Camaçari, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM 578.366 E / 8.598.651 S, 
inserido na poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-
ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 5.381 de 24 de abril de 
2013, para o funcionamento da atividade de fabricação de 
sistemas de tubulação de combustíveis, freios e direção 
hidráulica com capacidade produtiva de 300.000 
conjuntos/ano, para serem utilizados na linha de 
montagem de veículos automotores da FORD, inserido em 
uma área total construída de 2.700,00 m².

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 16 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 099/2022
16 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a Revogação da Licença 
Ambiental de Operação concedida 
através da Portaria n° 048/2020, de 18 de 
maio de 2020, referente ao Processo 
Administrativo nº 03019.22.09.828.2019, 
de 20 de dezembro de 2019, na forma 
que indica. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
01589.22.09.151.2021, de 22 de julho de 2021, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes, 

RESOLVE

Art. 1.º - Revogar a Renovação Licença Ambiental de 
Operação concedida através da Portaria n° 48/2020, de 18 
de maio de 2020, publicada no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO – DOM, de 24 de agosto de 2020, extraída do 
Processo Administrativo sob o nº 03019.22.09.828.2019, 
de 20 de dezembro de 2019, à COOPER-STANDARD 
AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA., inscrito no 
CNPJ sob nº 00.362.831/0007-07, com sede na Avenida 
Henry Ford, n° 2000, Parte 1, Polo Industrial de Camaçari, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM 578.366 E / 8.598.651 S, 
inserido na poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-
ZI.1, conforme Decreto Municipal n° 5.381 de 24 de abril de 
2013, para o funcionamento da atividade de fabricação de 
sistemas de tubulação de combustíveis, freios e direção 
hidráulica com capacidade produtiva de 300.000 
conjuntos/ano, para serem utilizados na linha de 
montagem de veículos automotores da FORD, inserido em 
uma área total construída de 2.700,00 m².

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 16 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E

MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº 106/2022
DE 18 DE MAIO 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 
00365.22.09.461.2022, de 04 de fevereiro de 2022,

RESOLVE

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado MAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
inscrito (a) no CNPJ Nº 11.058.266/0001-01, para a 
Implantação de um Empreendimento Pluriresidencial, 
Apart-Hotel, composto por 32 unidades, restaurante, 
zeladoria, lavanderia, ADM, guarita, áreas verdes comuns, 
quadra de areia, áreas verdes privativas, piscinas, decks  e 
estacionamento, em uma área total de 4.000,00 m² e área 
total construída de 2.418,12 m²,  localizadono Loteamento 
Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, Quadra X, 
Lote 06, 6B e 7, Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 602.852 E e 
8.604.118 S, inserido Predominante na Zona de Expansão 
Controlada 2 - ZEC 2, da Macrozona Predominante MG-
ZU.4 – Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA e 
Área de Preservação Ambiental – APA Lagoas de 
Guarajuba (ZONA B), conforme Lei Municipal N° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal N° 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM N° Resolução 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 à 
CLA/SEDUR no prazo de 30 (trinta) dias oPrograma de 
condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT; II - Realizar obra conforme projeto 
aprovado pela SEDUR; III -  Manter e atualizar: a)  Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil - PGRSCC, conforme os requisitos estabelecidos na 
Lei Estadual nº 12.932/2014; b) Programa de Educação 
Ambiental - PEA, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; IV - Adotar as medidas 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 16 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E

MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº 106/2022
DE 18 DE MAIO 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 
00365.22.09.461.2022, de 04 de fevereiro de 2022,

RESOLVE

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado MAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
inscrito (a) no CNPJ Nº 11.058.266/0001-01, para a 
Implantação de um Empreendimento Pluriresidencial, 
Apart-Hotel, composto por 32 unidades, restaurante, 
zeladoria, lavanderia, ADM, guarita, áreas verdes comuns, 
quadra de areia, áreas verdes privativas, piscinas, decks  e 
estacionamento, em uma área total de 4.000,00 m² e área 
total construída de 2.418,12 m²,  localizadono Loteamento 
Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, Quadra X, 
Lote 06, 6B e 7, Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 602.852 E e 
8.604.118 S, inserido Predominante na Zona de Expansão 
Controlada 2 - ZEC 2, da Macrozona Predominante MG-
ZU.4 – Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA e 
Área de Preservação Ambiental – APA Lagoas de 
Guarajuba (ZONA B), conforme Lei Municipal N° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal N° 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM N° Resolução 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 à 
CLA/SEDUR no prazo de 30 (trinta) dias oPrograma de 
condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT; II - Realizar obra conforme projeto 
aprovado pela SEDUR; III -  Manter e atualizar: a)  Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil - PGRSCC, conforme os requisitos estabelecidos na 
Lei Estadual nº 12.932/2014; b) Programa de Educação 
Ambiental - PEA, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; IV - Adotar as medidas 

necessárias a fim de minimizar os impactos durante a fase 
de construção, atendendo aos padrões de intensidade de 
som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente, bem como: a) 
Coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; b) 
Armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados 
(coleta seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; c) Instalar 
no canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
sanitários por fossa séptica com limpezas periódicas, não 
sendo admitido sumidouro, 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, 
estabelecendo limitações físicas que dificultem o acesso 
direto a vegetação nativa e as áreas verdes existentes; f) 
Garantir a implementação do Programa de Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho da Construção Civil (PCMAT), 
fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção individual - EPI pelos funcionários da obra, 
conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-
006 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; g)Aplicar 
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO, conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, 
com o objetivo da promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está articulado 
com o Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA a ser implementado; h) Realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; i) Remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; V - Priorizar a contratação de mão de obra 
local; VI - Executar o projeto de paisagismo, conforme 
aprovado na CLA/SEDUR, utilizando espécies endêmicas 
e de significativa relevância ecológica, priorizando a 
manutenção da vegetação nativa e das áreas verdes 
existentes;VII - É proibido: a) Lançamento de qualquer tipo 
de efluente no solo ou no corpo hídrico, mesmo que 
tratado; b) Aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
Instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; VIII - 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 - AOP Nº 07/2022 
de 26.01.2022, (Proc. 02212.22.09.002.2021), emitido 
pela SEDUR;IX - 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 

necessárias a fim de minimizar os impactos durante a fase 
de construção, atendendo aos padrões de intensidade de 
som, de emissões atmosféricas, de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
conforme estabelece a legislação vigente, bem como: a) 
Coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; b) 
Armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados 
(coleta seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; c) Instalar 
no canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
sanitários por fossa séptica com limpezas periódicas, não 
sendo admitido sumidouro, 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, 
estabelecendo limitações físicas que dificultem o acesso 
direto a vegetação nativa e as áreas verdes existentes; f) 
Garantir a implementação do Programa de Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho da Construção Civil (PCMAT), 
fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção individual - EPI pelos funcionários da obra, 
conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-
006 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; g)Aplicar 
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO, conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, 
com o objetivo da promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está articulado 
com o Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA a ser implementado; h) Realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; i) Remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; V - Priorizar a contratação de mão de obra 
local; VI - Executar o projeto de paisagismo, conforme 
aprovado na CLA/SEDUR, utilizando espécies endêmicas 
e de significativa relevância ecológica, priorizando a 
manutenção da vegetação nativa e das áreas verdes 
existentes;VII - É proibido: a) Lançamento de qualquer tipo 
de efluente no solo ou no corpo hídrico, mesmo que 
tratado; b) Aterro de áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) 
Instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; VIII - 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 - AOP Nº 07/2022 
de 26.01.2022, (Proc. 02212.22.09.002.2021), emitido 
pela SEDUR;IX - 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 
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pertinentes;X - Em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; XI 
- Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XII - Quando do 
ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado deverá apresentar 
à SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XIII - Atender rigorosamente 
aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIV. Requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração, que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 111/2022
23 DE MAIO 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 

pertinentes;X - Em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; XI 
- Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XII - Quando do 
ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado deverá apresentar 
à SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XIII - Atender rigorosamente 
aos condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIV. Requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração, que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 111/2022
23 DE MAIO 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 
02983.22.09.461.2021, de 10 de dezembro 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 3 (três) anos, ao 
interessado ABRANTES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
38.209.271/0001-24, com sede na Rua Francisco 
Drumond, n° 41, Centro, Camaçari/BA, para a implantação 
de um empreendimento pluriresidencial, do tipo 
Urbanização Integrada, numa área total do terreno de 
26.005,94 m², com 25 torres residenciais e 500 unidades 
habitacionais, sendo área comercializável de 22.441,25 
m², área construída de 22.661,90 m², área construída para 
coeficiente de aproveitamento de 22.570,07 m², área 
ocupada de 4.617,07 m², área permeável de 14.382,78 m², 
área sistema viário de 11.919,14 m², área verde de uso 
comum de 5.382,75 m², com taxa de permeabilidade de 
0,55, localizado no Loteamento Abrantes, Lote 02, área 
desmembrada do Núcleo Colonial Boa União, Distrito de 
Abrantes, Camaçari-Bahia, nas coordenadas UTM fuso 24 
L (Long/Lat ) :  578.169,4561 8.580.749,3226;  
578.056,8615 8.580.713,2564;  578.052,5901 
8.580.720,3316; 578.047,4640 8.580.727,6753; 
578.039,1915 8.580.738,2002;  578.029,5386 
8.580.750,4022; 578.009,4004 8.580.775,8585; 
577.989,9659 8.580.800,4253;  577.961,4078 
8.580.836,5250; 577.959,7154 8.580.839,1997; 
577.958,2074 8.580.844,6226;  577.958,5096 
8.580.849,1319; 577.959,9133 8.580.852,9467; 
577.962,5919 8.580.856,5628;  577.965,4499 
8.580.858,7944; 577.975,8687 8.580.865,2050; 
578.061,0406 8.580.918,1981;  578.137,4467 
8.580.920,7330; 578.138,3389 8.580.860,8875; 
578.169,4561 8.580.749,3226, inserido na poligonal da 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 4, Macrozona AB-
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 poligonal da Zona de Ocupação Controlada (ZOC V) da 
APA Joanes Ipitanga, conforme Resolução Cepram n° 
2974, de 24 de maio de 2002. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR como condição necessária a realização 
de qualquer intervenção na área: a) aprovação técnica 
da Embasa e Outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos emitida pela INEMA, para o projeto de tratamento 
isolado dos efluentes gerados durante a fase operação 
do empreendimento; b) Programa de Controle da Erosão, 
visando a adoção de medidas preventivas no sentido de 
evitar a instalação de processos erosivos e 
assoreamentos durante as obras, apontando as áreas de 
erosão já existentes com indicação de coordenadas 
métricas;II –apresentar à CLA/SEDUR, no prazo de 30 
(trinta) dias: a) relatório de execução do Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), na área de 
influência do empreendimento; b) relatório de execução do 
Plano de Enriquecimento e Recuperação da Vegetação, 
priorizando a manutenção da vegetação nativa e das áreas 

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 
02983.22.09.461.2021, de 10 de dezembro 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 3 (três) anos, ao 
interessado ABRANTES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
38.209.271/0001-24, com sede na Rua Francisco 
Drumond, n° 41, Centro, Camaçari/BA, para a implantação 
de um empreendimento pluriresidencial, do tipo 
Urbanização Integrada, numa área total do terreno de 
26.005,94 m², com 25 torres residenciais e 500 unidades 
habitacionais, sendo área comercializável de 22.441,25 
m², área construída de 22.661,90 m², área construída para 
coeficiente de aproveitamento de 22.570,07 m², área 
ocupada de 4.617,07 m², área permeável de 14.382,78 m², 
área sistema viário de 11.919,14 m², área verde de uso 
comum de 5.382,75 m², com taxa de permeabilidade de 
0,55, localizado no Loteamento Abrantes, Lote 02, área 
desmembrada do Núcleo Colonial Boa União, Distrito de 
Abrantes, Camaçari-Bahia, nas coordenadas UTM fuso 24 
L (Long/Lat ) :  578.169,4561 8.580.749,3226;  
578.056,8615 8.580.713,2564;  578.052,5901 
8.580.720,3316; 578.047,4640 8.580.727,6753; 
578.039,1915 8.580.738,2002;  578.029,5386 
8.580.750,4022; 578.009,4004 8.580.775,8585; 
577.989,9659 8.580.800,4253;  577.961,4078 
8.580.836,5250; 577.959,7154 8.580.839,1997; 
577.958,2074 8.580.844,6226;  577.958,5096 
8.580.849,1319; 577.959,9133 8.580.852,9467; 
577.962,5919 8.580.856,5628;  577.965,4499 
8.580.858,7944; 577.975,8687 8.580.865,2050; 
578.061,0406 8.580.918,1981;  578.137,4467 
8.580.920,7330; 578.138,3389 8.580.860,8875; 
578.169,4561 8.580.749,3226, inserido na poligonal da 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 4, Macrozona AB-
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 poligonal da Zona de Ocupação Controlada (ZOC V) da 
APA Joanes Ipitanga, conforme Resolução Cepram n° 
2974, de 24 de maio de 2002. Esta licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
CLA/SEDUR como condição necessária a realização 
de qualquer intervenção na área: a) aprovação técnica 
da Embasa e Outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos emitida pela INEMA, para o projeto de tratamento 
isolado dos efluentes gerados durante a fase operação 
do empreendimento; b) Programa de Controle da Erosão, 
visando a adoção de medidas preventivas no sentido de 
evitar a instalação de processos erosivos e 
assoreamentos durante as obras, apontando as áreas de 
erosão já existentes com indicação de coordenadas 
métricas;II –apresentar à CLA/SEDUR, no prazo de 30 
(trinta) dias: a) relatório de execução do Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), na área de 
influência do empreendimento; b) relatório de execução do 
Plano de Enriquecimento e Recuperação da Vegetação, 
priorizando a manutenção da vegetação nativa e das áreas 
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verdes remanescentes do empreendimento;  c) os planos 
e programas de medidas mitigadoras de impactos 
ambientais negativos, propostos para a implantação do 
empreendimento; III – atender aos requisitos da Lei da 
Mata Atlântica, Lei Federal n° 11.428/2006, referentes aos 
remanescentes de vegetação nativa no estágio 
secundário inicial e médio de regeneração; IV - atender às 
condicionantes referentes: a) a Portaria SEDUR n° 
154/2021 de Renovação de Licença de Implantação do 
Loteamento Abrantes, no que for pertinente; b) a Portaria 
INEMA n° 16.662, de 08/08/2018, de outorga de direito de 
uso da água para lançamento de efluentes no córrego 
Parnamirim e a inexigibilidade de outorga para construção 
de ponte sobre leito de rio, emitida pelo INEMA, mantendo 
atualizados; c) a Portaria INEMA n° 17.567, de 
22/12/2018, sobre autorização de supressão da 
vegetação nativa, no que for pertinente; d) a viabilidade da 
Embasa para o esgotamento sanitário; V -executar 
conforme aprovado na CLA/SEDUR o projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e utilização das águas 
pluviais para fins de aproveitamento em jardins e limpeza 
de áreas comuns;VI - manter e atualizar:  a) Relatório 
Técnico de Acompanhamento das atividades de 
supressão de vegetação, resgate de flora e afugentamento 
de fauna e cubagem de material lenhoso, conforme 
requisitos da Portaria INEMA n° 17.567, de 22/12/2018, 
para a área do empreendimento; b) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC), conforme os requisitos estabelecidos na 
Resolução CONAMA 307/2002; c) Programa de Educação 
Ambiental (PEA), voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; d) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção 
(PCMAT), acompanhado da ART do responsável; VII - 
atender as recomendações expressas nas cartas de 
viabilidade para fornecimento de energia elétrica 
(COELBA), água (EMBASA), coleta de resíduos sólidos 
(SESP) e mobilidade urbana (STT); VIII -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) atender aos limites previstos na NBR 10.151:2019 
referentes a emissão de ruídos a serem gerados na 
implantação do empreendimento, tomando as medidas 
necessárias para a minimização e controle dos ruídos 
durante a obra; b) monitorar as emissões atmosféricas, de 
forma a mitigar possíveis impactos gerados pelas obras, 
propondo ações de caráter corretivo, inclusive com a 
redução das emissões de poluentes provenientes das 
atividades construtivas;c) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento licenciada, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; d) 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 
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ambientais negativos, propostos para a implantação do 
empreendimento; III – atender aos requisitos da Lei da 
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condicionantes referentes: a) a Portaria SEDUR n° 
154/2021 de Renovação de Licença de Implantação do 
Loteamento Abrantes, no que for pertinente; b) a Portaria 
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supressão de vegetação, resgate de flora e afugentamento 
de fauna e cubagem de material lenhoso, conforme 
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(COELBA), água (EMBASA), coleta de resíduos sólidos 
(SESP) e mobilidade urbana (STT); VIII -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) atender aos limites previstos na NBR 10.151:2019 
referentes a emissão de ruídos a serem gerados na 
implantação do empreendimento, tomando as medidas 
necessárias para a minimização e controle dos ruídos 
durante a obra; b) monitorar as emissões atmosféricas, de 
forma a mitigar possíveis impactos gerados pelas obras, 
propondo ações de caráter corretivo, inclusive com a 
redução das emissões de poluentes provenientes das 
atividades construtivas;c) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento licenciada, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; d) 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; e) instalar no canteiro de obras, 
sistema de tratamento de efluentes sanitários por fossa 
séptica com limpezas periódicas, não sendo admitido 
sumidouro, bem como, destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas; f) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais e 
credenciamento do fornecedor; g) 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, estabelecendo 
limitações físicas que dificultem o acesso direto a 
vegetação nativa e as áreas verdes existentes; h) garantir 
a implementação do Programa de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho da Construção Civil (PCMAT), 
fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção individual (EPI) pelos funcionários da obra, 
conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-
006 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); i) realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; j) remover na conclusão do empreendimento 
todas as instalações do canteiro de obras e recuperar as 
áreas atingidas pelas instalações; IX - executar o projeto 
de paisagismo conforme aprovado na CLA/SEDUR, 
utilizando espécies endêmicas e de significativa relevância 
ecológica, priorizando a manutenção da vegetação nativa 
e das áreas verdes existentes; X - preservar a vegetação 
ciliar, o ambiente aquático e as características 
hidrodinâmicas dos cursos d´águas existentes na área de 
influência do empreendimento, realizando, inclusive, 
obras de engenharia com a finalidade de mitigar os 
desbarrancamentos nos trechos de intervenções da 
supressão de vegetação;XI - é proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, 
mesmo que tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou do 
corpo hídrico; c) instalações de infraestruturas em APP 
sem a prévia autorização do órgão ambiental 
c o m p e t e n t e ; X I I  - a t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia de Projeto AOP nº 037/2021, emitida 
pela SEDUR; XIII - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente (APP) existentes na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
30(trinta) metros do curso d´água, medidos em projeção 
horizontal a partir da margem, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotandomedidas de proteção 
com instalação, preferencialmente, de cercas vivas 
utilizando espécies nativas na sua delimitação e colocação 
de placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida;XIV - 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; XV - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades; 
XVI -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 
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empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XVII - quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidas nesta 
Portaria; XVIII - atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidas nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIX - 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 Secretar ia 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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0223/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O SR. JACKSON MORAES NUNES DA SILVA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, bem como a 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR MENSAL e 
CLAUSULA QUARTA – DO VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO do Instrumento contratual no 0223/2018, 
firmado em 19 de Junho de 2018, cujo objeto é o 
supracitado; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, 
a partir de 19 de Junho de 2022, passará a viger até 19 de 
Junho de 2023. DO PREÇO: O valor contratual é 
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03/09/2008.
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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 
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Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
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DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
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MEIO AMBIENTE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0223/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O SR. JACKSON MORAES NUNES DA SILVA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, bem como a 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR MENSAL e 
CLAUSULA QUARTA – DO VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO do Instrumento contratual no 0223/2018, 
firmado em 19 de Junho de 2018, cujo objeto é o 
supracitado; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, 
a partir de 19 de Junho de 2022, passará a viger até 19 de 
Junho de 2023. DO PREÇO: O valor contratual é 

reajustado com base no IGP-M, que foi de 8,6078%, 
ficando o valor global para o período da renovação fixado 
na ordem de R$81.705,12 (oitenta e um mil, setecentos e 
cinco reais e doze centavos), de modo que o LOCADOR 
receberá o valor mensal de R$6.808,76 (seis mil, 
oitocentos e oito reais e setenta 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 2008, Elemento 33903600 e 
Fonte 15001002. DA RATIFICACÃO: 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. 24 de Maio de 2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. JACKSON MORAES 
NUNES DA SILVA. LOCADOR.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0178/2018, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E BF 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELE-ME. DO OBJETO: Por 
meio do presente termo de Reti-Ratificação, altera-se a 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO ACRESCIMO) e CLÁUSULA 
QUARTA (DO VALOR GLOBAL) do contrato no 0178/2018 
em razão do erro material que se constatou na sua 
construção. DA ALTERAÇÃO: Em razão do erro material 
que se constatou na contrução do Terceiro Termo Aditivo 
em sua CLÁUSULA TERCEIRA (DO ACRÉSCIMO) e 
CLÁUSULA QUARTA (DO VALOR GLOBAL) do contrato 
nº 0178/2018, e por entender que a correção se faz 
necessária em virtude da necessidade de adequar os 
valores, bem como para garantir a efetiva liquidação do 
referido contrato de modo que: ONDE SE LÊ: DO 
ACRÉSCIMO: Tendo em vista a necessidade de 
acréscimo, na forma do ofício anexo, fica através do 
presente Termo Aditivo, acrescido o percentual de 11,31% 
(onze inteiros e trinta e um centésimo por cento) pelo 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC do valor 
do contrato original, um acréscimo de R$206.474,40 
(duzentos e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais 
e quarenta centavos)”. LEIA – SE: DO ACRÉSCIMO: 
Tendo em vista a necessidade de acréscimo, na forma do 
ofício anexo, fica através do presente Termo Aditivo, 
acrescido o percentual de 11,31% (onze inteiros e trinta e 
um centésimo por cento) pelo Indice Nacional de Preço ao 
Consumidor - INPC do valor do contrato original, um 
acréscimo de R$214.396,80 (duzentos e quatorze mil, 
trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)”. 
ONDE SE LÊ: DO VALOR GLOBAL: Em virtude do 
acréscimo supracitado, fica também alterada a Cláusula 
Terceira (DO PREÇO) do Contrato acima descrito, de 
modo que p valor global do contrato passará a ser na 
ordem de R$ 2.102.474,40 (dois milhões, cento e dois mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta 
centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência, renunciando à parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais”. LEIA-SE: DO VALOR 
GLOBAL: Em virtude do acréscimo supracitado, fica 
também alterada a Cláusula Terceira (DO PREÇO) do 
Contrato acima descrito, de modo que p valor global do 
contrato passará a ser na ordem de R$ 2.110.396,80 (dois 
milhões, cento e dez mil, trezentos e noventa e seis reais e 

reajustado com base no IGP-M, que foi de 8,6078%, 
ficando o valor global para o período da renovação fixado 
na ordem de R$81.705,12 (oitenta e um mil, setecentos e 
cinco reais e doze centavos), de modo que o LOCADOR 
receberá o valor mensal de R$6.808,76 (seis mil, 
oitocentos e oito reais e setenta 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 2008, Elemento 33903600 e 
Fonte 15001002. DA RATIFICACÃO: 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. 24 de Maio de 2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. JACKSON MORAES 
NUNES DA SILVA. LOCADOR.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0178/2018, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E BF 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELE-ME. DO OBJETO: Por 
meio do presente termo de Reti-Ratificação, altera-se a 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO ACRESCIMO) e CLÁUSULA 
QUARTA (DO VALOR GLOBAL) do contrato no 0178/2018 
em razão do erro material que se constatou na sua 
construção. DA ALTERAÇÃO: Em razão do erro material 
que se constatou na contrução do Terceiro Termo Aditivo 
em sua CLÁUSULA TERCEIRA (DO ACRÉSCIMO) e 
CLÁUSULA QUARTA (DO VALOR GLOBAL) do contrato 
nº 0178/2018, e por entender que a correção se faz 
necessária em virtude da necessidade de adequar os 
valores, bem como para garantir a efetiva liquidação do 
referido contrato de modo que: ONDE SE LÊ: DO 
ACRÉSCIMO: Tendo em vista a necessidade de 
acréscimo, na forma do ofício anexo, fica através do 
presente Termo Aditivo, acrescido o percentual de 11,31% 
(onze inteiros e trinta e um centésimo por cento) pelo 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC do valor 
do contrato original, um acréscimo de R$206.474,40 
(duzentos e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais 
e quarenta centavos)”. LEIA – SE: DO ACRÉSCIMO: 
Tendo em vista a necessidade de acréscimo, na forma do 
ofício anexo, fica através do presente Termo Aditivo, 
acrescido o percentual de 11,31% (onze inteiros e trinta e 
um centésimo por cento) pelo Indice Nacional de Preço ao 
Consumidor - INPC do valor do contrato original, um 
acréscimo de R$214.396,80 (duzentos e quatorze mil, 
trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)”. 
ONDE SE LÊ: DO VALOR GLOBAL: Em virtude do 
acréscimo supracitado, fica também alterada a Cláusula 
Terceira (DO PREÇO) do Contrato acima descrito, de 
modo que p valor global do contrato passará a ser na 
ordem de R$ 2.102.474,40 (dois milhões, cento e dois mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta 
centavos), não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência, renunciando à parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais”. LEIA-SE: DO VALOR 
GLOBAL: Em virtude do acréscimo supracitado, fica 
também alterada a Cláusula Terceira (DO PREÇO) do 
Contrato acima descrito, de modo que p valor global do 
contrato passará a ser na ordem de R$ 2.110.396,80 (dois 
milhões, cento e dez mil, trezentos e noventa e seis reais e 
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oitenta centavos), não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência, renunciando à parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais”. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não 
modificadas por este Instrumento.DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA. 08 de Junho de 2022. ARLENE LIMA 
ROCHA.MUNINCIPIO. BF SERVIÇOS AMBIENTAIS 
EIRELE-ME. CONTRATADO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0082/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I  E  A A C E B A –  A S S O C I A Ç Ã O  
COMUNITÁRIA ESTIVA BURIS DE ABRANTES. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 0082/2021, 
originalmente firmado em 16 de junho de 2021, cujo objeto 
encontra-se mencionado acima. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 16 de junho de 2022, 
passará a viger até 16 de junho de 2023. DO PREÇO: Por 
força deste instrumento, fica mantido o preço global, 
proporcional ao período ora aditado, no valor de 
R$508.220,00 (quinhentos e oito mil, duzentos e vinte 
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 correrão por conta da Ação 4005; Elementos de 
Despesa 33903900; Fonte 15001001. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário 
não modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 31 de maio de 2022. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO.  MUNICÍP IO.  ACEBA –  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTIVA BURIS DE 
ABRANTES. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
0090/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI. 
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto 
alterar a CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA E PRAZO) do 
Contrato nº 0090/2021, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato, que é de 29 de 
JUNHO de 2022, será prorrogada por 12 (doze ) meses , e 
terá sua vigência até 29 de JUNHO de 2023. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$539.186,80 (quinhentos e trinta e nove 
mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos), não 
sendo devido o pagamento de nenhum valor não 
mencionado no presente termo ou em seu instrumento 
originário. 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, 31 de Maio de 2022 . 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI. CONTRATADA.

oitenta centavos), não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência, renunciando à parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais”. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não 
modificadas por este Instrumento.DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA. 08 de Junho de 2022. ARLENE LIMA 
ROCHA.MUNINCIPIO. BF SERVIÇOS AMBIENTAIS 
EIRELE-ME. CONTRATADO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0082/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I  E  A A C E B A –  A S S O C I A Ç Ã O  
COMUNITÁRIA ESTIVA BURIS DE ABRANTES. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 0082/2021, 
originalmente firmado em 16 de junho de 2021, cujo objeto 
encontra-se mencionado acima. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 16 de junho de 2022, 
passará a viger até 16 de junho de 2023. DO PREÇO: Por 
força deste instrumento, fica mantido o preço global, 
proporcional ao período ora aditado, no valor de 
R$508.220,00 (quinhentos e oito mil, duzentos e vinte 
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 correrão por conta da Ação 4005; Elementos de 
Despesa 33903900; Fonte 15001001. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário 
não modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 31 de maio de 2022. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO.  MUNICÍP IO.  ACEBA –  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTIVA BURIS DE 
ABRANTES. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
0090/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI. 
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto 
alterar a CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA E PRAZO) do 
Contrato nº 0090/2021, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do Contrato, que é de 29 de 
JUNHO de 2022, será prorrogada por 12 (doze ) meses , e 
terá sua vigência até 29 de JUNHO de 2023. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$539.186,80 (quinhentos e trinta e nove 
mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos), não 
sendo devido o pagamento de nenhum valor não 
mencionado no presente termo ou em seu instrumento 
originário. 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, 31 de Maio de 2022 . 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI. CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0097/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro 
de Preço para aquisição de Camisas Personalizadas 
para as ações, eventos e atividades desenvolvidas 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Camaçari. Acolhimento: 04/07/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 05/07/2022, às 
09h00min; Disputa: 05/07/2022, às 10h00min. 
(Horár io Brasí l ia) .   Edital / Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 944688. Tel.: 
(71) 3621-6695. Ana Carolina Iglesias – Pregoeira da 
COMPEL.

 
PREGÃO N.º 0098/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Registro de 
Preço, para aquisição de material de consumo (copo 
descartável 200 ml) para futuras contratações de 
acordo com a conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. Acolhimento: 30/06/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 01/07/2022, às 
09h00min; Disputa: 01/07/2022, às 10h00min. 
(Horár io Brasí l ia) .   Edital / Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 944546. Tel.: 
(71) 3621-6695/6680. Ana Carolina da Silva dos 
Santos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0100/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. Acolhimento: 29/06/2022 a partir 
das 09h00min; Abertura: 30/06/2022, às 09h00min; 
Disputa: 30/06/2022, às 10h00min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação nº: 943014. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira da Compel.

PREGÃO N.º 0101/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de preço para aquisição de sonda de folley, 
para atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 29/06/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 30/06/2022, às 08h30min; Disputa: 
30/06/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . www.licitacoes-e.com.br
Licitação nº: 944701. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0097/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro 
de Preço para aquisição de Camisas Personalizadas 
para as ações, eventos e atividades desenvolvidas 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Camaçari. Acolhimento: 04/07/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 05/07/2022, às 
09h00min; Disputa: 05/07/2022, às 10h00min. 
(Horár io Brasí l ia) .   Edital / Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 944688. Tel.: 
(71) 3621-6695. Ana Carolina Iglesias – Pregoeira da 
COMPEL.
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Municipal de Camaçari. Acolhimento: 30/06/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 01/07/2022, às 
09h00min; Disputa: 01/07/2022, às 10h00min. 
(Horár io Brasí l ia) .   Edital / Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 944546. Tel.: 
(71) 3621-6695/6680. Ana Carolina da Silva dos 
Santos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0100/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. Acolhimento: 29/06/2022 a partir 
das 09h00min; Abertura: 30/06/2022, às 09h00min; 
Disputa: 30/06/2022, às 10h00min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação nº: 943014. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira da Compel.

PREGÃO N.º 0101/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de preço para aquisição de sonda de folley, 
para atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 29/06/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 30/06/2022, às 08h30min; Disputa: 
30/06/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . www.licitacoes-e.com.br
Licitação nº: 944701. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.
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LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃ

O 
MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % DIFERENÇA 
PREÇO DE  
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

01 73628 

CAFÉ, MOIDO, 
TORRADO 
COMPACTADO 
ALTO VÁCUO. 
EMBALAGEM 
TIPO 
TIJOLINHO, 
PACOTE COM 
250. 

FRATER
NO 

PCT 77000 8,08 10,23 21,02 

 

LOTE 
PREÇO GLOBAL 

SD (R$) 
VENCEDOR 

PREÇO GLOBAL 
ADJUDICADO (R$) 

01 787.710,00 
DPS GONÇALVES IND. COM. DE 

ALIMENTOS LTDA 
622.160,00 

 

LOTE 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
ESPECIFICAÇÃO QTDE UF 

VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

05 
MS HOSPITALAR 
EIRELI TIZANIDINA 2MG, COMPRIMIDO. 5000 UND 0,839 

 

LOTE 
PROMITENTE 

FORNECEDOR 
ESPECIFICAÇÃO QTDE UF 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

GLOBAL 

(R$) 

01 DESERTO 
ARIPIPRAZOL 1MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 
COM 150 ML. 

200 UND # # 

02 

  
  
FRACASSADO 

CARBAMAZEPINA CR 400MG, 

COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO 

PROLONGADA. 

5000 UND # # 

03 

  
  
  
  
  
DESERTO 

TERIPARATIDA 250MCG/ML, 

SOLUÇÃO ESTÉRIL PARA 

ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA, 

COM CANETA INJETORA E REFIL 

DE 2,4ML, CONTENDO DOSES 

DIÁRIAS DE 20 MCG DE 

TERIPARATIDA. 

100 UND # # 

04 FRACASSADO TIBOLONA 1,25MG, COMPRIMIDO. 5000 UND # # 

05 
MS HOSPITALAR 
EIRELI TIZANIDINA 2MG, COMPRIMIDO. 5000 UND 0,839 4.195,00 
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO Nº 0051/2022 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fica REPUBLICADA, a sessão 
deaberturado PREGÃO N.º 0051/2022 (ELETRÔNICO), 
cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços  para Atividades relativas à 
Segurança, Resgate e Prevenção de Acidentes (Guarda-
Vidas), nas Praias sob demanda e Monitoramento com 
Apoio Tecnológico (SOFTWARE E HARDWARE) para 
gerir a atuação dos Guarda-Vidas em tempo real visando 
máxima eficiência nos serviços prestados e garantir a 
Segurança dos Banhistas na Costa do Município de 
Camaçari -Bahia, Acolhimento: 28/06/2022 a partir das 
08h00min;Abertura :  29/06/2022, às 08h00 e 
Disputa:29/06/2022, às 09h00. (Horário Brasília). 

Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º:928723. Tel.: (71) 3621-6817. Mateus Oliveira Souza– 
Pregoeiro da COMPEL.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0036/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0371/2022 – 
PREGÃO Nº 0036/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MS HOSPITALAR EIRELI DATA DA 
ASSINATURA: 02/06/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO Nº 0051/2022 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fica REPUBLICADA, a sessão 
deaberturado PREGÃO N.º 0051/2022 (ELETRÔNICO), 
cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços  para Atividades relativas à 
Segurança, Resgate e Prevenção de Acidentes (Guarda-
Vidas), nas Praias sob demanda e Monitoramento com 
Apoio Tecnológico (SOFTWARE E HARDWARE) para 
gerir a atuação dos Guarda-Vidas em tempo real visando 
máxima eficiência nos serviços prestados e garantir a 
Segurança dos Banhistas na Costa do Município de 
Camaçari -Bahia, Acolhimento: 28/06/2022 a partir das 
08h00min;Abertura :  29/06/2022, às 08h00 e 
Disputa:29/06/2022, às 09h00. (Horário Brasília). 

Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º:928723. Tel.: (71) 3621-6817. Mateus Oliveira Souza– 
Pregoeiro da COMPEL.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0036/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/06/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0371/2022 – 
PREGÃO Nº 0036/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: MS HOSPITALAR EIRELI DATA DA 
ASSINATURA: 02/06/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
administração – SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0061/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é Registro de preços para 
aquisição de café, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da administração 
municipal de Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/06/2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA – 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0375/2022 – 
PREGÃO Nº 0061/202 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é Registro de preços para aquisição 
de café, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal 
de Camaçari. PROMITENTE FORNECEDOR DPS 
GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA, 
conforme descrito abaixo:

 
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2022. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
administração – SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0061/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é Registro de preços para 
aquisição de café, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da administração 
municipal de Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/06/2022. HELDER ALMEIDA DE SOUZA – 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0375/2022 – 
PREGÃO Nº 0061/202 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: cujo objeto é Registro de preços para aquisição 
de café, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal 
de Camaçari. PROMITENTE FORNECEDOR DPS 
GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA, 
conforme descrito abaixo:

 
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2022. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
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