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social) e apresentar o resultado da consulta, esta 
dever ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 11/07 A 05/08/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO - 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE3621-6974 APÓS 
A ETAPA ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

a) Exames comuns aos candidatos convocados: 
Hemograma – válido por até 03 meses; 
Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
VDRL – válido por até 03 meses; 
Urética e Creatinina – válida por até 03 meses; 
Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria e 
Fundoscopia) – válido por até 6 meses

b) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses. 

c) Exames específicos para o (a)s candidato(a)s  
convocado(a)s das funções de Coordenador 
Pedagógico e Professor:
Videolaringoscopia e audiometria – válido por 12 meses.

ATENÇÃO: O CANDIDATO(A) deverá comparecer para 
a entrega dos documentos no local, dia e horário 
conforme abaixo listado: 

Data: 04 a 05/07/2022  das 09h00 as 12h00 e das 13h30 
as 16h00  
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (AUDITÓRIO DA SEGOV – 
PRÉDIO VERDE DA PREFEITURA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

PSS SEDUC - Nº 001/2022

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos(as) 
classificados(as) no Processo Seletivo Simplificado nº 
0 0 1 / 2 0 2 2 ,  p a r a  o s  c a r g o s  d e C U I D A D O R  
EDUCACIONAL – SEDE, CUIDADOR EDUCACIONAL – 
S E D E  ( A F R O D E S C E N D E N T E ) ,  C U I D A D O R  
EDUCACIONAL – MONTE GORDO, CUIDADOR 
E D U C A C I O N A L  –  M O N T E  G O R D O  
(AFRODESCENDENTE), CUIDADOR EDUCACIONAL – 
ABRANTES para comparecerem na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  
(AUDITÓRIO DA SEGOV – PRÉDIO VERDE DA 
PREFEITURA),para apresentação dos seguintes 
documentos ORIGINAIS E CÓPIAS: 

a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a 
escolaridade exigida para função; 
b) Inscrição no órgão de classe da categoria (quando o 
cargo exigir); 
c) Cédula de Identidade (RG)
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF
e) Comprovante de Residência (com CEP atualizado); 
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato); 
g) Certidão de Nascimento dos Filhos (Menores de 14 
anos); 
h) Caderneta de Vacinação de filhos até 06 (seis) anos de 
idade; 
i) Comprovante de atualização militar, se do sexo 
masculino;
j) Número do PIS ou do PASEP; 
k) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última 
eleição, ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 
l) CTPS – Carteira Profissional (páginas da foto e o verso 
da página);
m) Certidão de antecedentes criminais;
n) 1 foto 3x4 recente; 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social).

ATENÇÃO
1.  Os  cand ida tos  deverão  acessar  o  l ink :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.x
html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CUIDADOR EDUCACIONAL – SEDE 
Nº.       Nome                             Clas.   Insc. 
05 ARIANE SANTANA FERREIRA   775054-0  5ª 
06 MARINEIDE JESUS DOS SANTOS   831559-9  6ª 
07 JOSE RAIMUNDO DE JESUS RAMOS  831628-2  7ª 
08 SIDNALVA FLORES LUZ    774126-4  8ª 
09 VILMA DA SILVA LACERDA    830335-5  9ª 
10 GESSICA SANTOS PEREIRA   831321-7  10ª 
11 FRANCISCO JAVIER VARELA CORTIZO  830735-4  11ª 
12 SORAIA DOS SANTOS PINHEIRO   829575-4  12ª 
13 JEICIANE DOS SANTOS RIBEIRO DIAS  831376-3  13ª 
14 PATRICIA SILVA DE JESUS    831180-2  14ª 
15 DEBORA DE SANTANA SANTOS   830843-1  15ª 
16 CARLA DE JESUS COSTA    830436-1  16ª 
17 SILMARA MONCORVO LIMA DAS NEVES  831946-2  17ª 
18 LUCAS DE JESUS BARBOSA   829120-9  18ª 
19 EURIDES PEREIRA DE MENEZES   829137-0  19ª 
20 AUREA DE JESUS     830529-8  20ª 
21 RAMONA ANDREZA ANGELO DOS SANTOS 775683-9  22ª 
22 ALINE DA SILVA ROCHA    829243-0  23ª 

 

data:05
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
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Data: 04 a 05/07/2022  das 09h00 as 12h00 e das 13h30 
as 16h00  
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (AUDITÓRIO DA SEGOV – 
PRÉDIO VERDE DA PREFEITURA)

ATENÇÃO: O CANDIDATO(A) deverá comparecer para 
a entrega dos documentos no local, dia e horário 
conforme abaixo listado: 

Data: 06 a 07/07/2022   das 09h00 as 12h00 e das 13h30 
as 16h00  
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (AUDITÓRIO DA SEGOV – 
PRÉDIO VERDE DA PREFEITURA)

Data: 06 a 07/07/2022   das 09h00 as 12h00 e das 13h30 
as 16h00  
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (AUDITÓRIO DA SEGOV – 
PRÉDIO VERDE DA PREFEITURA)

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 001/2022. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no 

site – a partir www.camacari.ba.gov.br 
28/06/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE JUNHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 113/2022
24 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  cons ta  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  
00306.22.09.461.2022, de 02 de fevereiro de 2022,

RESOLVE

Art. 1.º Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de 04 (quatro) anos, ao 
interessado LOGA CLEAN SERVICOS PARA 
ISOTANQUES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
16.698.580/0002-53,  com sede na Rua das 
Transportadores, s/n°, Polo Industrial de Camaçari, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 570.261,392 E;  
8.601.533,373 S, inserido na poligonal da Zona 
Industrial, Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, 
de 03 de setembro de 2008, e Decreto Municipal n° 
5.381, de 24 de abril de 2013,para o funcionamento de 
serviços de lavagem, descontaminação e manutenção de 
tanques de transportes de granéis líquidos e gases 

2liquefeitos, numa área total de 25.000,00 m , galpão aberto 
medindo 840,00 m², com pátio de estacionamento 
pavimentado. Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - atender aos condicionantes 
da Portaria INEMA n° 16.507 de 13 de julho de 2018, que 
dispõe sobre a Renovação da Licença de Operação do 
Polo Industrial de Camaçari, no que for pertinente; II - 
operar a unidade de acordo com o exigido nas normas 
legais, devendo a empresa atuar sempre de forma a 
minimizar os impactos e visando: a) evitar desperdícios e 
reduzir consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em relação 
aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e fundamentado 
em tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 

CUIDADOR EDUCACIONAL - SEDE 
Nº.              Nome       Insc.   Clas. 
23  MARIA JEANE ADORNO NASCIMENTO 774892-6  24ª 
24  EDNEIA DIAS DA SILVA DE MELO  774233-2  25ª 
25  GILBERTO LUCAS DA SILVA   830113-6  26ª 
26  IVONETE BERTOSO DE JESUS  831797-8  27ª 
27  CLAUDIA DOS SANTOS JESUS  774078-6  28ª 
28  LAUDICELIA SANTANA DOS SANTOS 775565-3  31ª 
29  ALINE DA ROCHA ALBUQUERQUE  829011-2  33ª 
30  ROSANGELA FREITAS DE LIMA  831987-4  34ª 
31  NIVALDA SALES DOS SANTOS  831852-7  36ª
  
32  FABRICIA ARAUJO BARRETO CARNEIRO 830806-6  37ª 
33  JOCINEIDE LOPES ALMEIDA RODRIGUES 831818-9  38ª 
34  MARIA LUIZA LIMA MONTEIRO  830969-0  39ª 

 

CUIDADOR EDUCACIONAL – SEDE (AFRODESCENDENTE) 
Nº.              Nome       Insc.   Clas. 
01  LIVIA CRISTINA DA SILVA   831785-1  21ª 
02  RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA  775563-5  29ª 
03  FABIANA OLIVEIRA MENESES FRANCA 829358-0  30ª 
04  TAMIRES REIS SANTANA CHAVES  831383-4  32ª 
05  NEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO  774354-5  35ª 

 
CUIDADOR EDUCACIONAL – MONTE GORDO 
Nº.              Nome       Insc.   Clas. 
01  VICTORIA DOS SANTOS SILVA  775544-8  1ª 
02  ELIZABETE PEREIRA DA SILVA  829364-2  2ª 
03  RAYSANDRA BRAGA TRINDADE  
                        CAVALCANTE                                                829426-5  3ª 
04  LANA KELLY REIS DA SILVA   829454-1  4ª 
05  EMANUELA DE JESUS LIMA   830063-0  5ª 
06  LAÍS NOGUEIRA DE ALMEIDA LOPES 775595-8  6ª 
07  LAURIDETE SANTOS MOTA   774045-4  7ª 

 
CUIDADOR EDUCACIONAL – MONTE GORDO (AFRODESCENDENTE) 
Nº.              Nome       Insc.   Clas. 
01  ROSEMEIRE BARRETO DOS SANTOS 775729-1  8ª 
02  VIVIANE SENA GOMES SANTANA  831581-0  9ª 

 

CUIDADOR EDUCACIONAL – ABRANTES 
Nº.              Nome       Insc.   Clas. 
01  EDELZETE SILVA DOS SANTOS  831859-0  1ª 
02  ÁUREA CRISTINA BACELAR SANTOS 774093-7  2ª 
03  ALINE DE JESUS DOS SANTOS  830948-4  3ª 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; c) 
apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias projeto 
aprovado pela Embasa do sistema de esgotamento 
sanitário, bem como apresentar comprovantes de 
destinação final dos efluentes domésticos e industriais 
gerados; III – apresentar: a) relatório executivo quanto ao 
acondicionamento dos resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada (coleta 
seletiva), dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 para os resíduos 
Classe II (inerte e não inerte) e ABNT n° 12.235/1992 para 
os resíduos Classe I (perigoso), comprovando a 
disposição final em empresas licenciadas pelo órgão 
ambiental competente, efetuando junto ao INEMA a 
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP), 
se couber; b)  relatório de execução do Programa de 
Educação Ambiental – PEA voltado ao conjunto de 
trabalhadores, contendo explicação da legislação 
ambiental pertinente, exemplificação de medidas de 
mitigação de impactos negativos ao meio ambiente e local 
de trabalho; destinação de resíduos sólidos; explicação 
sobre como agir em caso de emergências, tais como 
acidentes de trabalho, fogo acidental, entre outros; 
treinamento sobre Segurança do Trabalho, bem como, 
registros de treinamentos e relatório fotográfico, conforme 
estabelece Instrução Normativa n° 2 do IBAMA de 2012; IV 
– exigir a apresentação da Declaração de Transporte de 
Resíduos Perigosos (DTRP) do transporte de resíduos 
perigosos , de de granéis líquidos e gases liquefeitos
acordo com o Decreto Estadual Nº 14.024/2012;V – 
apresentar o Relatório Técnico de Garantia Ambiental 
(RTGA), objetivando apresentar: a) resumo das principais 
ações da CTGA no ano anterior; b) resultados obtidos na 
área ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança; c) demonstrativos do desempenho ambiental 
da atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; d) 
situação dos condicionantes das Licenças Ambientais; e) 
registro dos acidentes porventura ocorridos, suas causas e 
medidas adotadas; f) política ambiental, caso tenha havido 
alguma alteração daquela apresentada na implementação 
da CTGA; VI -armazenar líquidos inflamáveis e 
combustíveis de acordo com as normas técnicas vigentes 
(Norma Regulamentadora NR-20 do Ministério do 
Trabalho e Emprego) e construir canaletas para contenção 
de um possível vazamento no local onde ficam 
armazenados; VII – operar adequadamente o sistema 
depurador de gases utilizando motores tanto na bomba 
quanto no ventilador que garantem maior eficiência do 
lavador de gases; VIII – apresentar os resultados do 
sistema depurador de gases; IX - operar e manter 
adequadamente, os sistemas de ventilação local 
exaustora e equipamentos de controle de poluentes 
instalados na empresa, a fim de manter a sua eficiência; X - 
fica proibido o descarte do efluente líquido gerado na 
limpeza de pisos e equipamentos na rede de drenagem 
pluvial e esgotamento sanitário, devendo promover o 
armazenamento adequado, priorizando o seu reuso, ou 
destiná-lo em empresas licenciadas para tal fim; XI -operar 
adequadamente o sistema de tratamento de efluentes 
contaminados gerados e promover a limpeza do mesmo, 
somente com empresas certificadas, bem como, destinar o 
efluente contaminado somente para unidades de 

tratamento licenciadas, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza;XII – 
realizar vistorias periódicas e manter em boas condicões 
de funcionamento o separador água-óleo e demais 
equipamentos; XIII – manter implementado: a)Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), devendo 
atualizá-lo sempre que houver modificações de processo 
que impliquem alterações na geração de resíduos;b)Plano 
de Emergência Ambiental (PEA), contemplando a 
identificação de cenários emergenciais capazes de 
desencadear processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes; c)  Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR), completo ou simplificado, conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução CEPRAM nº 4578/2017, quando 
se tratar de empreendimentos ou atividades que 
processam, produzem, armazenam ou, de alguma forma, 
utilizam as substâncias perigosas que possam representar 
potencial de dano à integridade física de pessoas, com o 
objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, o 
meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção do 
processo; XIV –  realizar revisões periódicas dos 
programas: a) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), conforme os requisitos da NR 9, com 
o objetivo de estabelecer medidas que visem a eliminação, 
redução ou controle de riscos em prol da preservação da 
integridade física e mental do trabalhador; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto 
dos seus trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; XV -manter em perfeito estado de conservação 
os dispositivos de sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, produção, 
conforme padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; XVI - fomentar periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a 
aplicação dos programas e planos da empresa, e 
apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação desta licença a documentação comprobatória, 
acompanhada dos resultados obtidos; XVII - cumprir os 
requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR – 23, e manter atualizado; 
b) promover a utilização adequada dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), da NR - 06; c) operar 
adequadamente as máquinas e equipamentos, da NR – 
11; d) manter o controle do nível de ruídos, observando a 
NR-15;e) espaços confinados e trabalhos em altura e o 
reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos 
riscos existentes, da NR 33 e NR 35;  XVIII - manter em 
local visível, de fácil acesso e a disposição dos 
trabalhadores: a) Fichas de lnformação de Segurança de 
Produto Químico (FISPQ), conforme NBR 1 4.725/2002 da 
ABNT, b) Fichas de Emergências, conforme NBR 7.503 da 
A B N T ;  c )  P l a n o  
deContingênciaparasituaçõesdeperigoeemergências; XIX 
– implantar, na área do pátio de armazenamento 
temporário dos tanques, canaletas de contenção 
interligada a uma caixa separadora de água e óleo para 
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 24 DE 
MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 006/2022
05 DE JANEIRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo 
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 
pela 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 01141.22.09.461.2021de 08 
de junho de 2021,

RESOLVE

Art .  1 . º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
in te ressado  ANTEAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
03.772.819/0001-65, com sede na Avenida Santos 
Dumont, n° 6061, Portão, Lauro de Freitas/BA, para a 
implantação da infraestrutura do sistema viário com área 
total de 5.106,56 m², de um parcelamento do solo, do tipo 
loteamento misto (residencial e comercial), composto de 
04 lotes, denominados subglebas, com área total do 
terreno de 175.299,26 m², área líquida de 108.356,69 m² e 
Área de Preservação Permanente (APP) de 66.942,57 m², 
localizado em uma área de terra própria desmembrada do 
imóvel Fazenda São Francisco, situado no Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
603.555 E / 8.605.939 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada (ZEC 2) e uma pequena porção na 
Zona de Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP), 
Macrozona MG-ZU.4, conforme Lei Municipal nº 866 de 11 
de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, e na poligonal da Zona A e da Zona B da 
APA Lagoas de Guarajuba, conforme Resolução CEPRAM 
n° 388 de 12 de março de 1991, nesse mesmo local e 
município, mediante o  cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à SEDUR, 
no prazo de 90 (noventa) dias: a) Laudo geológico e 
hidrogeológico, dando ênfase na caracterização da 
“fragilidade” ou susceptibilidade do meio superficial e 
subterrâneo (solo, subsolo e zona saturada) frente à 
ocorrência de surgências d´água, acompanhado das 
conclusões e recomendações; b) Cumprir fielmente todas 

eventuais vazamentos que possam ocorrer na área. 
Prazo: 180 dias; XX - manter à disposição da fiscalização 
ambiental e apresentar à SEDUR, quando do 
requerimento de renovação desta licença ambiental, o 
comprovante atualizado de regularidade no Cadastro 
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos Naturais – CEAPD e 
TCFA/IBAMA; XXI - operar adequadamente o sistema 
fossa séptica e promover a limpeza do mesmo, somente 
com empresas certificadas, bem como, destinar o efluente 
coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas, mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza;XXII - é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações prediais do 
sistema de esgotamento de águas pluviais, a instalação 
predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; XXIII - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas; XXIV - manter, 
no local do empreendimento, cópia das autorizações de 
outorga de direitos dos recursos hídricos ou declaração de 
dispensa, quando couber, assim como cópia desta 
autorização, à disposição da fiscalização dos órgãos dos 
ambientais; XXV - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidas nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXVI - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XXVII - 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 inf luência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
c a b í v e i s ,  c o n f o r m e e s t a b e l e c i d o n a  
ResoluçãoCEPRAMn°4.854/2021; XXVIII - 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  
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.
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as recomendações contidas na ASV Nº 053/02018obtida 
junto a CLA/SEDUR; c) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas 
do Bioma da Mata Atlântica, para aprovação da 
CLA/SEDUR; d) projetos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, aprovados pela EMBASA, 
acompanhados da memória de cálculo; e) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, armazenamento e reuso para fins de 
aproveitamento em jardins e limpeza de áreas comuns, 
aprovado na CLA/SEDUR; II - apresentar à SEDUR: a) 
Estudo Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto 
(EPI) para os empreendimentos enquadrados nas classes 
1 e 2, nos termos do Regulamento da Lei Estadual nº 
10.431/2006; b) Relatórios de detalhamento dos 
programas ambientais, apresentando os programas 
ambientais e todas as medidas de controle dos impactos 
ambientais que foram propostos no EPI e que deverão 
ser executadas pelo empreendimento; c) outorga de 
direito de uso de recursos hídricos, emitida pelo Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) do 
Estado da Bahia, referente ao caso específico de 
outorga para a intervenção: 1) construção de estruturas 
(ponte) ou realização de obras no corpo hídrico (lagoa); 
2) drenagem de águas pluviais com deságue em 
manancial; 3) utilização de poços ou fontes naturais; d) - 
apresentar à SEDUR, Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), com informações, diagnósticos, 
levantamentos e estudos que permitam a avaliação da 
degradação ou alteração e a consequente definição de 
medidas adequadas à recuperação das áreas afetadas; 
III - atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecidos na Análise de Orientação 
Prévia AOP n° 060/2017, de 27 de setembro de 
2017,que emite parecer favorável à implantação do 
empreendimento; IV - manter protegidas  todas as 
áreas de preservação permanentes 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, adotando medidas 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; V - adotar as medidas necessárias 
a fim de minimizar os impactos durante a fase de 
construção da infraestrutura do sistema viário, 
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; VI - apresentar e 
manter atualizado o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil 
(PCMAT); VII - 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; VIII - é proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou na lagoa, mesmo 

que tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou da lagoa; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; d) 
instalações de bueiros na lagoa, o acesso deverá ser 
por meio de ponte sobre palafitas; IX - considerando o 
valor ambiental do terreno próximo à área de doação, 
sendo este, pelas características hidrogeológicas, 
considerada Área de Preservação Permanente (APP), 
sugere que a mesma seja agregada ao patrimônio 
público, devendo, por obrigação de Lei, ser totalmente 
recuperada pelo empreendedor como forma de 
compensação; X - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XI - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações; XII 
- em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XIII - 
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; XIV - quando 
da fase de ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado 
deverá apresentar à SEDUR relatório de cumprimento 
de condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XV - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado.

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

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

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

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

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N° 123/2022
DE 27 DE JUNHO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
Remembramento de 03 (três) lotes de 
terreno próprio situados na Quadra 21, 
designados como Lote 01 com área de 
800,00 m², Lote 02 com área de 880,32 m² 
e Lote 03 com área de 800,00 m², 
integrantes do Loteamento JACUÍPE 
COUNTRY, localizado na Estrada do 
Coco, km 32, Jacuípe, no Município de 
Camaçari, para totalizar em uma nova área 
com 2.480,32 m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 1627.22.09.340.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Remembramento dos lotes de terrenos 
próprio designados como Lote 01, 02 e 03, na Quadra 21 
designados como Lote 01 com área de 800,00 m², Lote 02 
com área de 880,32 m² e Lote 03 com área de 800,00 m², 
integrantes do Loteamento JACUÍPE COUNTRY, 
localizado na Estrada do Coco, km 32, Jacuípe, sendo as 
referidas unidades registradas no Cartório de Registro de 
Imóveis 2º Ofício, sob matrículas n°42.628, n° 42.629 e n° 
42.632 e Inscrições Municipais sob. n° 2011337, n° 
2011340 e n°2011342 respectivamente, para totalizar em 
uma nova área com 2.480,32 m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da empresa IMAC EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
de CNPJ de nº 36.702.451/0001-18, neste ato 
representada pelo Sr. André Nunes Cordeiro Moreira, 
brasileiro, portador do RG de nº 09.463.126-30 SSP/BA e 
CPF/MF de nº 017.274.935-24 e Sr. Iranildo de Morais 
Machado, brasileiro, portador do RG de nº 565087860 
SSP/BA e CPF/MF de nº 895.072.075-20.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas

LOTE 01

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M 0003, 
de coordenadas N 8.595.048,331 m. e E 592.331,088 m., 
situado no limite com O LOTE 02 E AÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, deste, segue com azimute 
de 97°47'17" e distância de 25,00 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL o 
vértice V M 0004, de coordenadas N 8.595.044,943 m. e E 
592.355,857 m.; deste, segue com azimute de 187°47'17" 
e distância de 32,00 m., confrontando neste trecho com 
RUA 01 - PARTE B o vértice V M 0005, de coordenadas N 

8.595.013,238 m. e E 592.351,521 m.; deste, segue com 
azimute de 277°47'17" e distância de 25,00 m., 
confrontando neste trecho com RUA 08 o vértice V M 0006, 
de coordenadas N 8.595.016,626 m. e E 592.326,752 m.; 
deste, segue com azimute de 7°47'17" e distância de 32,00 
m., confrontando neste trecho com LOTE 02 o vértice V M 
0003, de coordenadas N 8.595.048,331 m. e E 
592.331,088 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro, fechando um polígono com área de 800,00 m² e 
perímetro de 114,00 m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

LOTE 02

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M 0002, 
de coordenadas N 8.595.052,059 m. e E 592.303,832 m., 
situado no limite com LOTE 03 E A ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, deste, segue com  
azimute de 97°47'17" e distância de 27,51 m., 
con f ron tando  nes te  t recho  com ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL o vértice V M 0003, de 
coordenadas N 8.595.048,331 m. e E 592.331,088 m.; 
deste, segue com azimute de 187°47'17" e distância de 
32,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 01 o 
vértice V M 0006, de coordenadas N 8.595.016,626 m. e E 
592.326,752 m.; deste, segue com azimute de 277°47'17" 
e distância de 27,51 m., confrontando neste trecho com 
RUA 11B o vértice V M 0007, de coordenadas N 
8.595.020,354 m. e E 592.299,495 m.; deste, segue com 
azimute de 7°47'17" e distância de 32,00 m., confrontando 
neste trecho com LOTE 03 o vértice V M 0002, de 
coordenadas N 8.595.052,059 m. e E 592.303,832 m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 880,32 m² e perímetro de 119,02 m. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.

LOTE 03

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M 0001, 
de coordenadas N 8.595.055,447 m. e E 592.279,062 m., 
situado no limite com A RUA 12 E AÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, deste, segue com  
azimute de 97°47'17" e distância de 25,00 m., 
con f ron tando  nes te  t recho  com ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL o vértice V M 0002, de 
coordenadas N 8.595.052,059 m. e E 592.303,832 m.; 
deste, segue com azimute de 187°47'17" e distância de 
32,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 02 o 
vértice V M 0007, de coordenadas N 8.595.020,354 m. e E 
592.299,495 m.; deste, segue com azimute de 277°47'17" 
e distância de 25,00 m., confrontando neste trecho com 
RUA 08 o vértice V M 0008, de coordenadas N 
8.595.023,742 m. e E 592.274,726 m.; deste, segue com 
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azimute de 7°47'17" e distância de 32,00 m., confrontando 
neste trecho com RUA 12 o vértice V M 0001, de 
coordenadas N 8.595.055,447 m. e E 592.279,062 m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 800,00 m² e perímetro de 114,00 m. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.

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

ÁREA UNIFICADA

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V M 
0001, de coordenadas N 8.595.055,447 m. e E 
592.279,062 m., situado no limite com A RUA 12 E 
AÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, deste, 
segue com azimute de 97°47'17" e distância de 25,00 
m., confrontando neste trecho com ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL o vértice V M 0002, de 
coordenadas N 8.595.052,059 m. e E 592.303,832 m.; 
deste, segue com azimute de 187°47'17" e distância de 
32,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 02 o 
vértice V M 0007, de coordenadas N 8.595.020,354 m. e 
E 592.299,495 m.; deste, segue com azimute de 
277°47'17" e distância de 25,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA 08 o vértice V M 0008, de coordenadas 
N 8.595.023,742 m. e E 592.274,726 m.; deste, segue 
com azimute de 7°47'17" e distância de 32,00 m., 
confrontando neste trecho com RUA 12 o vértice V M 
0001, de coordenadas N 8.595.055,447 m. e E 
592.279,062 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro, fechando o polígono com área de 2.460,00 
m².Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM.

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Lonardo Andrade 
Cavalcante sob. Registro de n°3000086757BA, nos 
termos da ART de n° BA20210568494.

Art. 5° - A publicação desta portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

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

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 27 DE JUNHO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 14/06/2022, decidiu por unanimidade 
pela IMPROCEDENCIA do Auto de Infração nº4054/2022, 
referente ao Processo Fiscal nº 00614.22.09.865.2022.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 14/06/2022 decidiram através de 
votação realizada por unanimidade pela PROCEDENCIA 
do Auto de Infração nº 2555/2022, referente ao processo 
fiscal nº 01517.22.09.865.2022.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
CONTRATO Nº 0018/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00304.11.07.611.2021)

	
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Srª Andrea Barbosa 
Montenegro Silva, no uso de suas atribuições, reti-ratifica 
o Contrato nº 0018/2022, oriundo do PREGÃO Nº 
0257/2021 - COMPEL, cujo objeto é o presente termo de 
referência tem por finalidade a aquisição de materiais, 
ferramentas e equipamentos de proteção individual, 
conforme especificações e quantitativos constantes neste 
termo de re ferênc ia ,  para a Secretar ia  de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR do 
município de Camaçari. Celebrado entre o município de 
Camaçari e a empresa OXFORD COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI.

ONDE SE LÊ: 

LEIA-SE:
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Unidade Gestora  Projeto/Atividade  Elemento de Despesa  Fonte  

1818 - SEDUR 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano  

4061 - GESTÃO DAS 
AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO DO 
ORDENAMENTO DO 
USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO  

33.90.30.00 - Material de 
Consumo  
44.90.52.00 - Material 
Permanente  

15000000 - 
Recursos não 
vinculados de 
impostos  
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Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
do referido documento.

Camaçari-BA, 14 de março de 2022. 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
CONTRATO Nº 0019/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00304.11.07.611.2021)

	
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Srª Andrea Barbosa 
Montenegro Silva, no uso de suas atribuições, reti-ratifica 
o Contrato nº 0019/2022, oriundo do PREGÃO Nº 
0257/2021 - COMPEL, cujo objeto é o presente termo de 
referência tem por finalidade a aquisição de materiais, 
ferramentas e equipamentos de proteção individual, 
conforme especificações e quantitativos constantes neste 
termo de re ferênc ia ,  para a Secretar ia  de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR do 
município de Camaçari. Celebrado entre o município de 
Camaçari e a empresa DK DISTRIBUIDORA DE 
E Q U I PA M E N T O S ,  F E R R A M E N TA S ,  E P I  E  
ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS EIRELI.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
do referido documento.

Camaçari-BA, 14 de março de 2022. 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
Nº 0036/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA BANCO SANTANDER S.A. 

DO OBJETO: Este Termo tem por objeto a rescisão 
unilateral do Contrato nº 0036/2022 firmado com a 
empresa BANCO SANTANDER S.A, já devidamente 
qualificada no referido contrato, cujo objeto é o supra 
indicado. DA RESCISÃO UNILATERAL: Por força do 
presente Termo de Rescisão, o CONTRATANTE dá por 
rescindido unilateralmente o contrato acima referido, em 
razão de descumprimento contratual por parte da 
contratada e do interesse público não justificar a 
continuidade do referido pacto, o que se faz com amparo 
na Cláusula Décima Segunda do contrato em questão. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 22 de Junho de 2022. 
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES. MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
084/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO INFRADES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda (VIGÊNCIA 
E PRAZO) do Contrato nº 084/2021, firmado originalmente 
em 21 de junho de 2021, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 21 de junho de 2022, passará a viger até 21 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$ 
417.141,15 (Quatrocentos e dezessete mil, cento e 
quarenta e um reais, e quinze centavos), conforme 
Contrato Originário n° 084/2021 o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na cláusula anterior, 
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. 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: 33.90.39.00 e Fonte: 15001001. 
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, 06 de junho de 2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00106/2022 DO 
CONTRATO Nº 0364/2019 DA GET INFORMÁTICA LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do RG nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0364/2019, conforme Processo nº 
00384.11.07.611.2019 que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
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Unidade Gestora  Projeto/Atividade  Elemento de Despesa  Fonte  

1818 - SEDUR 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente  

4061 - 
FUNCIONAMENTO DA 
FISCALIZAÇÃO DO 
ORDENAMENTO DO 
USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO  

33.90.30.00 - Material de 
Consumo  
44.90.52.00 - Material 
Permanente  

15000000 - 
Recursos não 
vinculados de 
impostos  

 

Unidade Gestora  Projeto/Atividade  Elemento de Despesa  Fonte  

1818 - SEDUR 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano  

4061 - GESTÃO DAS 
AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO DO 
ORDENAMENTO DO 
USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO  

33.90.30.00 - Material de 
Consumo  
44.90.52.00 - Material 
Permanente  

15000000 - 
Recursos não 
vinculados de 
impostos  

 

Unidade Gestora  Projeto/Atividade  Elemento de Despesa  Fonte  

1818 - SEDUR 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente  

4061 - 
FUNCIONAMENTO DA 
FISCALIZAÇÃO DO 
ORDENAMENTO DO 
USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO  

33.90.30.00 - Material de 
Consumo  
44.90.52.00 - Material 
Permanente  

15000000 - 
Recursos não 
vinculados de 
impostos  

 

EXTRATOS DE CONTRATOS
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
ÓRGÃO 

UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO 
ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE RECURSOS 

03 
Secretaria 
Municipal de 
Educação. 
 

0303 
Secretaria 
Municipal de 
Educação. 

2009 
Manutenção de 
Serviços de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação. 

33904000 
Serviços de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação – 
Pessoa Jurídica. 

15001001 
Recurso não vinculado 
de Imposto destinados a 
despesa com 
Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino. 
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introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0093/2019.

OBJETO: Destina-se a contratação de empresa 
especializada para prestar serviço de implantação de 
contas e acompanhamento técnico e formação continuada 
em uso Pedagógico das tecnologias educacionais, 
conforme contrato nº 0361/2019 e Aditivos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 001056/2022, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO – DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL nº 0002/2022
 
OBJETO: Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica 
para executar a revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU, Código Urbanístico e 
Ambiental e do Código de Obras.
O Município de Camaçari, através da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público aos 
interessados, que após análise dos Documentos de 
Habilitação apresentados na Concorrência Pública nº 
0002/2022 (COMPEL) - INTERNACIONAL, foram 
habilitadas as empresas: URBE PLANEJAMENTO 
URBANO, REGIONAL, PROJETOS ESTRATÉGICOS E 
ARQUITETURA LTDA, CONSÓRCIO CAMAÇARI 
SUSTENTÁVEL e AUR GERENCIAMENTO LTDA – 
CONSÓRCIO AUR – IBDI.  
O inteiro teor da Ata de Julgamento dos Documentos de 
Habilitação encontra – se disponível no endereço 

eletrônico: . no www.compras.camacari.ba.gov.br
mesmo sitio onde foi disponibilizado todas as informações 
inerentes à referida Concorrência. Ficando a partir da 

presente data aberto o prazo recursal previsto no art. 109 
da lei 8.666/93. Camaçari, 29 de junho de 2022 – Ana 
Paula Souza Silva – Presidente da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO 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 0300/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de materiais odontológicos (cureta 
ou escavador de dentina, gengivótomo, sonda 
milimetrada, aplicador de hidróxido de cálcio, lima 
endodôntica rotatória universal starter, lima endodônticas 
rotatória retratamento, guardanapo de papel), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-
BA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/06/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0397/2022 – 
PREGÃO Nº 0300/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (cureta ou escavador de dentina, 
gengivótomo, sonda milimetrada, aplicador de hidróxido 
de cálcio, lima endodôntica rotatória universal starter, lima 
endodôntica rotatória retratamento, guardanapo de papel), 
para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-
BA.  PROMITENTE FORNECEDOR: CORDEIRO 
CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP. DATA DA ASSINATURA: 22/06/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0398/2022 – 
PREGÃO Nº 0300/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (cureta ou escavador de dentina, 
gengivótomo, sonda milimetrada, aplicador de hidróxido 
de cálcio, lima endodôntica rotatória universal starter, lima 
endodôntica rotatória retratamento, guardanapo de papel), 
para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-
BA.  PROMITENTE FORNECEDOR: BOA VISTA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 22/06/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0399/2022 – 
PREGÃO Nº 0300/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (cureta ou escavador de dentina, 
gengivótomo, sonda milimetrada, aplicador de hidróxido 
de cálcio, lima endodôntica rotatória universal starter, lima 

endodôntica rotatória retratamento, guardanapo de papel), 
para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-
BA.  PROMITENTE FORNECEDOR: KANIA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 22/06/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

TERMO DE REVOGAÇÃO
 

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  8.666/93, 
oresolve REVOGAR  o  PREGÃO N  138/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de materiais (alicate, torquês, 
ancinho, pá para jardinagem, sacho, tesoura, avental, luva 
tricotada, máscara, furadeira, serra, kit de lâminas, jogo de 
brocas, jogo de chaves, lixa para madeira, parafuso, kit de 
identificador de plantas e regador), para prover os núcleos 
de práticas integrativas e as terapias ocupacionais da 
Rede de Saúde Mental do município. 15/06/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – Secretário da Saúde.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
REFERENTE AO DOM 1937

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0011/2022 
(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: 15/06/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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PORTARIA Nº 057/2022
DE 24 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a implantação do 
conceito Zona 30, determinando limite 
de velocidade em vias do Município e dá 
outras providências.

O  D I R E T O R S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto de 
1998; Lei nº 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 
de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; 
Lei nº 807, de 24 de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de 
março de 2011; Lei nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº 1.271, de 24 de julho de 2013.

CONSIDERANDO as  a t r i bu i ções  ge ra i s  da  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público-STT do 
Município de Camaçari, conforme disposição expressa 
contida incisos I, II, III e VI, do art. 24 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na qualidade 
de Órgão Executivo de Trânsito;

CONSIDERANDO melhoria na qualidade de vida do 
espaço intervencionado, aumentando a importância 
relativa dos utilizadores vulneráveis em detrimento dos 
veículos motorizados, contribuindo ainda para o uso 
eficiente do espaço urbano e melhoria da qualidade 
ambiental;

RESOLVE

Art. 1º - Determinar áreas de trânsito calmo, Zona 30, 
estabelecendo velocidade máxima de 30 km/h em trechos 
das seguintes vias:

I - No entorno do Centro Educacional Hidelbrando Lima 
Filho, localizado na Avenida Rui Barbosa, estabelecendo 
velocidade máxima de 30 km/h no trecho entre a 
interseção da Rua Bulgária até a Rua Acácia Rosa, 
localizado no Bairro Parque das Mangabas.
II - No entorno da Escola Municipal Denise Tavares, 
localizado na Avenida Tupinambás (Antiga Radial C), 
trecho entre a interseção da Rua Alto da Cruz até a Rua 
Cardeal da Silva, localizado no Bairro do Natal (Bomba).
III - No entorno da Escola Municipal Joana Angélica, na 
Avenida Dr. Manoel Mercês (Antiga Radial B) no trecho 
entre a interseção da Praça da Lua até a Rua Manga 
Miranda, localizado no Bairro Mangueiral.
IV - No entorno da Escola Municipal Yolanda Pires, na Rua 
Principal do Limoeiro, no trecho entre a interseção da 

Avenida Jorge Amado até a Rua 2 de Julho, localizado no 
Bairro Jardim Limoeiro.

V - No entorno da Escola Municipal Sônia de Souza, na 
Rua da Flexa, no trecho  entre a interseção Travessa 
Segunda Acajutiba até a Rua Potiraguá, localizado no 
Bairro Gleba E.

Art. 2º - Essa Portaria visa o disciplinamento do trânsito, 
através de medidas que objetivam fluidez e segurança 
viária e entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 24 de maio de 2022.  

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022

ONDE SE LÊ:
Valor global: R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil 
reais).

LEIA-SE:
Valor global: R$ 1.299.999,96 (Um milhão, duzentos e 
noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos)

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DA STT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura contratação 
deempresaespecializadaemprestaçãodeserviçosintegrad
osparagestãoeregistrodeinfraçõesdetrânsito e transporte 
(talonário eletrônico), processamento de multas e 
ocorrências de acidentes de trânsito contemplando todos 
os recursos necessários para as finalidades do objeto, em 
atendimento as necessidades da Superintendência de 
Transito e Transporte Público de Camaçari - STT, de 
acordo com as condições e especificações técnicas 
descritas no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 
Valor Global da Ata: R$ 1.299.999,96 (Um milhão, 
duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos).  Promitente 
Fornecedor: Martins e Neri Consultoria e Tecnologia da 
Informação Ltda. Data de Assinatura: 22 de Junho de 
2022. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 048/2022. Pregão 
Eletrônico n° 001/2022. Contrato n° 004/2022. 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
emprestaçãodeserviçosintegradosparagestãoeregis
trodeinfraçõesdetrânsito e transporte (talonário 
eletrônico), processamento de multas e ocorrências 
de acidentes detrânsito contemplando todos os 
recursos necessários para as finalidades do objeto, 
e m  a t e n d i m e n t o  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  
Superintendência de Transito e Transporte Publico 
de Camaçari - STT, de acordo com as condições e 
especificações técnicas descritas no Anexo I (Termo 
de Referência) do Edital. Contratado: Martins e Neri 
Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda. Valor 
global: R$ 762.408,36 (Setecentos e sessenta e dois 
mil, quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos); 
Período de vigência:12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura em 27 de Junho de 2022; Fundamento 
legal da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Camaçari-BA, 27 de Junho de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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