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§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelos servidores Larissa da Silva Macedo, 
Alceny Chaves da Silva Oliveira ou Gleidson dos 
Santos Nascimento.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Ava l i ação  de  Fo rnecedo res  –  COPEC,  no  
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quórum de maioria absoluta dos seus 
membros, sendo indispensável a presença do Presidente 
ou do seu substituto imediato.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – 
COPEC será de 01 (um) ano, vedada a recondução na 
totalidade de seus membros para a mesma Comissão no 
período subsequente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de 
setembro de 2022, revogadas as disposições em 
contrário, em especial ao Decreto n.º 7632 de 05 de 
outubro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 997/2009 
e nº 1644/2020, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

DECRETO Nº 7790/2022
DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

Nomeia os membros da Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores – COPEC, revoga o Decreto n.º 
7632 de 05 de outubro de 2021 e dá outras 
providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
a necessidade de regulamentar o cadastro de 
fornecedores e prestadores de serviços, na forma 
estabelecida nos arts. 34 a 37 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores – COPEC, 
composta dos seguintes membros efetivos: Leandro de 
Oliveira Mendonça, Larissa da Silva Macedo, Alceny 
Chaves da Silva Oliveira, Gleidson dos Santos 
Nascimento, Caio Fragoso Modesto, e João Pedro 
Viana Sales Santos, para, sob a presidência do primeiro, 
analisar e julgar a adequação dos registros cadastrais 
quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica e econômica-financeira das pessoas 
físicas e jurídicas, bem como avaliar o desempenho dos 
fornecedores e prestadores de serviços, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Ana Paula Souza Silva, Ana Carolina da 
Silva dos Santos, Ana Carla Costa Paim, Monique de 
Jesus Fonseca Senra, Priscila Lins dos Santos, 
Aricele Guimarães Machado Oliveira, Ana Carolina 
Iglesias de Souza Rosa Santana, Jussara Souza de 
Oliveira, Cibele Maria Araújo de Oliveira, Vanuzia da 
Silva Guedes, Wadna Cheile Melo da Costa, Antônio 
Sérgio Moura de Sousa, Michelle Silva Vasconcelos, 
Thatiana Campos Dacttes, Maria José Nery Costa, 
Diego Manoel Oliveira da Paixão, Ricardo Santos 
Santana, Joiceleide Ângela Anjos dos Santos Costa, 
Kézia Priscila Oliveira da Silva, Manoel Alves Carneiro, 
Jaíra Maria de Melo, Atilio Rusciolelli Júnior, Brenda 
Barreto Pedreira Lopes, Carla Carine Pereira Matos, 
Erasmo Antônio Rodrigues Santos e Aracele Santos 
de Oliveira.
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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  
01627.11.02.548.2022,

RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO do servidor GIVALDO 
SANTANA SILVA, matrícula nº 60207, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
ESPECIAL I, lotado na Secretaria da Educação – SEDUC, 
para a Prefeitura Municipal de Capim Grosso, até 31 de 
dezembro de 2024, sem ônus para o ente cedente, nos 
termos do Decreto Municipal Nº 4726/2009, a partir de 01 
de setembro de 2022. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos das Leis Municipais nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

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  
01217.11.02.548.2022,

 
RESOLVE

COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Prefeitura Municipal de 
Maricá o servidor PAULO MARCELO PAES COELHO 
DANTAS DE GOES, matricula nº 61938, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de TECNICO EM 
INFORMATICA lotado na Secretaria de Governo - 
SEGOV, até 04 de setembro de 2023, sem ônus para o 
ente cedente, nos termos do Decreto Municipal Nº 
4726/2009, a partir de 04 de setembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 0767/2022
 DE 31 DE AGOSTO DE 2022

                                                                                              
Dispõe sobre o afastamento pelo período 
de 03 (três) meses à Servidor Municipal 
ocupante do cargo de provimento efetivo 
para concorrer ao Pleito Eleitoral de 2022, 
sem prejuízo a sua remuneração.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, 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  
01494.11.02.893.2022,

RESOLVE

AFASTAR o (a) servidor (a) DART CLAIR CARVALHO 
DAS VÍRGENS CERQUEIRA, matricula 60103, ocupante 
do cargo de Técnico Em Enfermagem, lotado (a) na 
Secretaria de Saúde - SESAU, com data retroativa a 21 de 
julho de 2022, sem prejuízo de remuneração, em virtude 
de a mesma concorrer ao Pleito Eleitoral de 2022, para o 
cargo de Deputada, nos termos da Lei Complementar nº 
64/1990.
.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE
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PORTARIA Nº 1022/2022
 DE 30 DE AGOSTO 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 809/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) JULIANA DE SANTANA 

TUPINAMBÁ GUERRA DE OLIVEIRA, matricula 7846, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

Professor lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, 
Licença Prêmio pelo período de 09 (nove) meses 

referente aos quinquênios aquisitivos de 07/05/1994 a 

06/05/1999, a partir de 01 de setembro de 2022, 
23/05/2004 a 22/05/2009, a partir de 01 de março de 2023 
e 23/05/2009 a 22/05/2014, a partir de 01 de agosto de 
2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE AGOSTO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                            

PORTARIA Nº 1025/2022
 DE 02 DE SETEMBRO 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 197/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) INÊS CARDOSO DE 

JESUS, matricula 62206, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Coveiro, lotado (a) na 

Secretaria de Serviços Publicos - SESP, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 01/02/2016 a 08/09/2022, a partir de 12 de 
setembro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARLENE LIMA ROCHA  
SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 0874/2022
DE 30 DE AGOSTO 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 809/2022,

	
Na Portaria nº 050/2010, publicado no Diário Oficial do 
Município nº 355 de 17 a 23 de abril de 2010, retificar

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) JULIANA DE SANTANA 
TUPINAMBÁ GUERRA DE OLIVEIRA, matrícula 7846, 
ocupante do cargo de, Professor, lotado (a) na Secretaria 
da Educação – SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 
03 (três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 
22/05/1999 a 21/05/2004 a partir de 19 de abril de 2010.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) JULIANA DE SANTANA 
TUPINAMBÁ GUERRA DE OLIVEIRA, matrícula 7846, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Professor, lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, 

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

PORTARIA Nº 65/2022
DE 09 DE SETEMBRO DE 2022

                                     Nomeação de Defensor Dativo

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO que a Servidora indiciada encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, e que esgotaram-se todos 
os meios de comunicação para contato com a servidora,

RESOLVE

Art. 1º- Designar Bruno Evangelista da Silva, matrícula: 
63036, para, como Defensor Dativo, apresentar no prazo 
de 15 (quinze) dias, defesa escrita no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 00612.21.01.570.2018, a 
que responde a indiciada CAROLINA DE QUADROS 
BORBA, matrícula: 60009, que se acha em lugar incerto e 
não sabido, não atendendo, no prazo legal, à citação feita 
por edital, para o que lhe será dado vista dos respectivos 
autos na sala da COPAD na Secretaria de Administração 
de Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI , EM 09 DE SETEMBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA CONJUNTA Nº 03/2022
DE 08 DE SETEMBRO DE 2022

Institui Grupo de Trabalho para implantação 
da Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, no âmbito do Poder 
Executivo do Município Camaçari, e dá 
outras providências.

O  S E C R E T Á R I O  D A A D M I N I S T R A Ç Ã O ,  o  
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO e o 
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da 
atribuição que lhes conferem, respectivamente, art. 21 da 
Lei Municipal nº 1.523/2017; o inciso V, do art. 7º, da Lei 

Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, referente 
ao quinquênio aquisitivo de 07/05/1999 a 22/05/2004, a 
partir de 19 de abril de 2010.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 1024/2022
 DE 01 DE SETEMBRO 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 15545/2013,

	
Na Portaria nº 012/2014, de 15 de janeiro de 2014, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 551 de 18 a 24 
de janeiro de 2014, retificar

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) MARIA RAILDA GOMES 
DOS SANTOS, matrícula 7390, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 07/03/2003 a 
06/03/2008, a partir de 22 de janeiro de 2014.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA RAILDA GOMES 
DOS SANTOS, matrícula 7390, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de Enfermagem, 
lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses, referente ao 
quinquênio aquisitivo de 05/03/2001 a 04/03/2006, a partir 
de 22 de janeiro de 2014.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO 
DE 2022.
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Municipal 1.443/2016; e o art. 12 da Lei 1.523/2017;

Considerando que a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, a qual estabelece normas gerais de licitação e 
contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;

Considerando que a Administração Pública poderá optar 
por licitar ou contratar diretamente de acordo com a Lei nº 
14.133/2021, ou de acordo com as Leis Federais hoje 
vigentes, até o decurso do prazo de 02 (dois) anos da 
publicação da nova lei de licitações e contratos 
administrativos;

Considerando a necessidade de o Município realizar 
diversos procedimentos novos nas contratações regidas 
pelo novo regime e o tempo hábil para a adaptação à Lei 
Federal nº 14.133/2021, e consequente formalização, 
dentre outras, da elaboração das minutas padronizadas de 
editais, contratos, atas de registro de preços, convênios e 
instrumentos correlatos;

Considerando que parágrafo único, do art. 11, da Lei 
Federal nº 14.133/2021 prevê a obrigação da alta 
administração exercer a governança das contratações, por 
meio da implementação de processos e estruturas, 
especialmente de gestão de riscos e controles internos, 
devendo ainda direcionar a gestão das contratações de 
forma a promover um ambiente íntegro e confiável e a 
necessidade de consolidar ações para materializar esta 
prática, 

RESOLVEM

Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho para implantação da 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos – GT-LLCA – 
com o objetivo de promover estudos e desenvolver ações 
necessárias à implementação da Lei Federal nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, no âmbito da administração direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

Art. 2º Compete ao GT-LLCA articular projetos e ações, 
com vistas a implementar as disposições da Lei Federal n° 
14.133, de 2021, nomeadamente:

I – estudar os impactos da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021, nas práticas e rotinas do Município de Camaçari

II – avaliar os limites à aplicação imediata de 
dispositivos da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

III – avaliar a necessidade de regulamentação, 
federal e municipal, para a aplicação da Lei Federal 
14.133, de 2021; 

IV – avaliar as propostas de implementação e 
aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021, apresentadas 
pelos órgãos e entidades do Município de Camaçari; 

V – propor a revisão da legislação municipal 
referente às licitações e contratos administrativos;

VI – propor a edição de atos normativos;

VII – estabelecer diretrizes, orientações, 
procedimentos, e boas práticas a serem adotadas pelos 
órgãos e entidades do Município de Camaçari nas 

licitações e contratos administrativos;

VIII – avaliar a oferta de treinamentos e 
capacitações sobre a Lei Federal nº 14.133, 2021, aos 
agentes públicos do Município de Camaçari;

IX –  es tabelecer  d i re t r izes quanto à 
obrigatoriedade de multiplicação do conhecimento nos 
órgãos e entidades do Município de Camaçari, quando se 
tratar de treinamento ou capacitação financiada pelo 
erário.

Parágrafo único. No prazo de dois anos a que se refere o 
inciso II do art. 193 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 
deverá ser previamente submetido ao GT-LLCA, para 
análise e aprovação, qualquer ato de órgão ou entidade do 
Município de Camaçari, que tenha por objetivo a aplicação 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 3º O grupo de trabalho será composto pelos seguintes 
servidores:

I – representando a Secretaria Municipal de 
Administração:

a)Atílio Rusciolelli Junior – Matrícula: 834438, que o 
coordenará;

b)Caio Fragoso Modesto – Matrícula: 833253;

c)Brenda Barreto Pedreira Lopes – Matrícula: 832842;

d)Marcelo Soares de Cerqueira – Matrícula: 834439; e

e)João Pedro Viana Sales Santos – Matrícula: 835349

II – representando a Procuradoria-Geral do 
Município:

a)Carolina Strauch de Souza, Matrícula 62962;

b)Thelma Mendes de Carvalho Melo, Matrícula 63971; e

c)Patrícia Leão Chaves, Matrícula 63944.

III – representando a Controladoria-Geral do 
Município:

a)Aline Santos Mossette, matrícula 82888;

b)Anderson dos Santos Rocha, matrícula 61267;

c)Gislan Santos Sampaio, matrícula 63719; e

d)Miriam Alves dos Santos, matricula 61651.

Parágrafo único. Membros convidados poderão 
participar das reuniões do GT-LCA, a critério da sua 
Coordenadora.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

HELDER ALMEIDA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

BRUNO GARRIDO
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
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PORTARIA Nº 146/2022
28 DE JULHO 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 01643.22.09.461.2022, 
de 06 de junho de 2022,

RESOLVE

Art .  1 . º  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado FEM CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito (a) no 
CNPJ Nº 08.387.561/0001-05, para a implantação de um 
condomínio pluriresidencial, composto por 18 unidades, 
área total 3.265,43 m², área total construída 2.219,35 m², 
área verde 271,26 m², área da piscina, área do quiosque, 
área do deck, 37 vagas de estacionamento, localizado no 
Loteamento Sitio São Jorge, Lote 06, Quadra B, Nova 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, inserido 
nas coordenadas UTM 578.816 E e 8.579.508 S, na 
poligonal da Zona de Expansão Controlada 6 - ZEC 6, da 
Macrozona AB-ZU.1, Distrito de Abrantes e Área de 
Preservação Ambiental – APA Joanes-Ipitanga (ZOC III), 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008 e 
Resolução CEPRAM N° 2.974 de 24 de maio de 2002. 
Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - No prazo de 30 (trinta) dias, 
apresentar a  CLA/SEDUR: a) Programa de Controle 
Médico de Saude Ocupacional – PCMSO; b) Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 
acompanhado da ART do responsável;  c) Programa de 
condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT; II -  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; III - 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; IV - Priorizar a contratação de mão de obra 
local; V - 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; VI - 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;  VII  -  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 AOP Nº 023/2022 
(Processo Nº 00116.22.09.002.2022), emitido pela 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Segunda-feira
12 de Setembro de 2022 - Ano XX

Nº 1989 - Página 07 de 09

SEDUR; VIII - 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; IX - Em caso de impacto negativo 
ao meio ambiente, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas 
atividades; X - 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; XI - Quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portar ia;  XII  -  Atender r igorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIII - Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.
Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 28 DE JULHO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 163/2022
18 DE AGOSTO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo Nº 
01829.22.09.461.2022, de 29 de junho de 2022, 

RESOLVE

1. Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado S2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob Nº 
37.189.350/0001-58, para a implantação de um 
empreendimento residencial, do tipo loteamento de 
Interesse Social, composto por 105 lotes, em uma área 
total de 37.634,55 m², área pública 19.005,87 m², sistema 
viário 9.349,40 m², área verde 7.752,13 m², área comercial 
2.388,87 m², localizado na Área desmembrada da 
Fazenda Imborapi, Estrada Velha de Monte Gordo, Distrito 
de Monte Gordo, Camaçari-BA, coordenadas UTM 
593.873 E e 8.596.759 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada 3 - ZEC 3, da Macrozona MG-ZU.1 – 
Distrito de Monte Gordo, conforme Lei Municipal Nº 866, 
de 11 de janeiro de 2008, lei Municipal Nº 913 de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM N° 4327/2013 
alterada pela Resolução CEPRAM N° 4420/2015, 
Resolução CEPRAM N° 4579/2018. 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: a) Programa de 
condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT; b) Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA, acompanhado da ART do 
responsável; c) Programa de Controle Médico de Saude 
Ocupacional – PCMSO; d) Cartas de viabilidades 
COELBA, EMBASA, SESP e STT; 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 
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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. Executar projeto do 
sistema de esgotamento sanitário e de drenagem de 
águas pluviais conforme aprovação técnica da 
CLA/SEDUR e EMBASA; VIII. 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; IX. 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; X. 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 017/2022 de 23.03.2022 Proc. 
01415.22.09.002.2020), emitida pela SEDUR; XI. Em 
caso de impacto negativo ao meio ambiente, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XII. 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; XIII. Quando do ALVARÁ DE HABITE-
SE o interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XIV. Atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XV. 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 054/2022
DE  30 DE AGOSTO DE 2022

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,
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RESOLVE

Art. 1°. Revogar na íntegra a Portaria 048/2022, de 
15/08/22, publicada no DOM edição n° 1978.

Art. 2°. Designar o servidor Edson Embirussu Farias, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 9567-D, cadastro 834247, 
CPF 074.777.835-34, para fiscalizar a execução das obras  
remanescentes para urbanização integrada no Riacho da 
Lama Preta (trecho 20 da Bacia Camaçari) no Município de 
Camaçari - Bahia, conforme contrato 0263/2022. A partir 
de 15/08/22.

	
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE RETI–RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 
N°0057/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI  E  CONSTRUÇÕES  E  DZSET 
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. DO OBJETO:  Por 
meio do presente termo de Reti Ratificação, altera – se a 
CLAUSULA TERCEIRA ( DO PREÇO) do contrato 
n°0057/2022 em razão do erro material que se constatou 
na sua construção.DA ALTERAÇÃO:   Em razão do erro 
material que se constatou na construção do contrato em 
sua CLAUSULA TERCEIRA ( DO PREÇO) , e por 
entender que a correção se faz necessaria em virtude de 

necesssidade de adequar os valores, bem como para 
garantir e efetiva liquidação do referido contrato de 
modo que : ONDE SE LÊ:  clausula terceira – ( do 
preço) (...) no valor global de R$ 4.314.773,99 ( quatro 
milhoes, trezentos e quartorze mil, setecentos e setenta 
e três reais e noventa e nove centavos) LEIA – SE: (...) 
no valor global de R$ 4.782.155,22(quatro milhoes, 
setecentos e oitenta e dois mil,cento e ciquenta e cinco 
reais e vinte e dois centavos). ONDE SE LÊ: O valor 
global deste contrato é R$ 4.314.773,99 (Quatro 
milhões, setecentos e oitenta e dois mil, cento e 
ciquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) de acordo 
com a proposta de preço apresentantada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a execução dos lotes 02 E 03, conforme 
especificado abaixo, pelo periodo indicado na clausula 
quinta deste contrato, conforme cópia da proposta da 
CONTRATADA anex a este contrato. LEIA – SE: O valor 
global deste contrato é 4.782.155,22( quatro milhoes, 
setecentos e oitenta e dois mil,cento e cinquenta e cinco 
reais e vinte e dois centavos) de acordo com a proposta 
de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido 
este como preço justo e sufuciente para a execução dos 
lotes 02 E 03, conforme especificado abaixo, pelo 
periodo indicado na clausula quinta deste contrato, 
conforme cópia da proposta da CONTRATADA anexa a 
este contrato. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em  vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e dos 
posteriores Termo Aditivos, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 24 de 
agosto de 2022. ARLENE LIMA ROCHA.MUNICIPIO. 
DZSETE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. 
CONTRATADO.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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