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PORTARIA Nº 006/2018
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

 
Reconhece a Isenção de Taxas à IGREJA 
BATISTA SHEKINAH, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais e considerando o disposto no art. 159, inciso IV da 
Lei 1.039/2009, e do teor do Processo Administrativo nº 
05781.18.08.035.2017, de 28 de junho de 2017, 

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Isenção Tributária à instituição 
religiosa IGREJA BATISTA SHEKINAH, com inscrição 
no CNPJ sob o nº. 06.219.782/0001-30, situada na Praça 
da Piaçaveira, s/n, Bairro Piaçaveira, Camaçari/BA, 
CEP: 42.802-480, Inscrição Mobiliária n.º 0028552001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 189, inciso IV 
da Lei 1.039/2009.

Art. 2º O reconhecimento da isenção tributária é 
referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, 
com efeitos a partir de 17 de dezembro de 2013.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 26 DE FEVEREIRO DE 
2018.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

oRESOLUÇÃO N  136 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  098/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.335 / 2017 tendo como Contribuinte MULTI 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 22/03/2018, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR 
C O N S I D E R A R  S A N E A D O  O  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO DECIDIR PELA 

oPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO n  03.335 / 
2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  137 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  105/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.438 / 2017 tendo como Contribuinte 
CONTRATO SERVIÇOS CONTÁBEIS SOCIEDADE 
SIMPLES LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 22/03/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO n  03.438 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  138 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  107/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.447 / 2017 tendo como Contribuinte 
TRANSZERO TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS 
LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
22/03/2018, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste Auto 
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de Infração, POR NÃO CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
D E C I D I R  P E L A L AV R AT U R A D E  T E R M O  
COMPLEMENTAR DE FISCALIZAÇÃO AO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.447 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  139 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  108/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.379 / 2017 tendo como Contribuinte 
SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 22/03/2018, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR CONSIDERAR 
SANEADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO 
MÉRITO DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO n  03.379 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  140 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  109/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.378 / 2017 tendo como Contribuinte 
SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 22/03/2018, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR NÃO 
C O N S I D E R A R  S A N E A D O  O  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO DECIDIR PELO 

oCANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO n  03.378 
/ 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  141 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  110/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  02.596 / 2017 tendo como Contribuinte 
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DO 

PÓLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 22/03/2018, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR 
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
DE OFÍCIO E NO MÉRITO MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS F ISCAIS  DECIDINDO PELO 

oCANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO n  02.596 
/ 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  142 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO / EMBARGOS de n  117/2018 

ovinculado ao Processo Administrativo n  07.759 / 2016 
tendo como Contribuinte CONSTRUTORA TENDA S/A – 
PETROBRÁS -, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 22/03/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR CONHECER E DAR 
PROVIMENTO AOS EMBARGOS E NO MÉRITO 
REFORMAR A DECISÃO ANTERIORMENTE 
PROFERIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CONTRIBUINTES.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  143 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO / EMBARGOS de n  116/2018 

ovinculado ao Processo Administrativo n  07.721 / 2016 
tendo como Contribuinte CONSTRUTORA TENDA S/A – 
PETROBRÁS -, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 22/03/2018, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR CONHECER E DAR 
PROVIMENTO AOS EMBARGOS E NO MÉRITO 
REFORMAR A DECISÃO ANTERIORMENTE 
PROFERIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CONTRIBUINTES.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7
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oRESOLUÇÃO N  144 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  097/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.333 / 2017 tendo como Contribuinte MULTI 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 22/03/2018, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR NÃO 
C O N S I D E R A R  S A N E A D O  O  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO DECIDIR PELO 

oCANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO n  03.333 
/ 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  145 / 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  111/2018 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  03.410 / 2017 tendo como 
Contribuinte CLAUDIANA NUNES SENA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 22/03/2018, em 
Votação da MAIORIA dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, POR 
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE 
OFÍCIO, SENDO CONSIGNADO O VOTO DA 
C O N S E L H E I R A E L I Z A N G E L A D A S I LVA 
GUIMARÃES, E NO MÉRITO REFORMAR A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

PORTARIA Nº. 044/2018
DE 23 DE MARÇO 2018

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 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 02713.22.09.461.2017, 
de 18 de outubro de 2017, 

RESOLVE 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MSC COMBUSTÍVEIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
10.982.433/0007-39, com sede na Avenida Jorge 
Amado, s/n°, Posto de Combustíveis, Jardim Limoeiro, 
Distrito Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
574.995 E / 8.595.277 S, inserido na poligonal da Zona 
de Expansão, Comércio e Serviços – ZECS 2, 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, para o funcionamento da atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com comércio de óleo lubrificante, 
serviços de troca de óleo e loja de conveniência, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis 
líquidos de 60 m³, numa área total do projeto de 1958,57 
m², nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - apresentar no prazo de 30 (trinta) 
dias Certificado de posto revendedor, atualizado, 
emitido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP); II - 
apresentar quando na renovação desta licença: a) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
norma técnica aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
4.578/2017, com o objetivo de proteger os funcionários, 
o público em geral, o meio ambiente e as instalações, 
evitando a interrupção do processo; 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; c) Programa de Educação 
Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; d) comprovante de registro no 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais 
(CEAPD) do INEMA/BA e comprovantes de pagamento 
da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do 
IBAMA/MMA; e) outorga de direito de usos de recursos 
hídricos emitida pelo INEMA para o caso específico de 
autorização para captação de água do poço artesiano; 
III - apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório 
de Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados das análises químicas do solo e da água 
subterrânea, com análises de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
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Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos 
Voláteis) e, quando couber, análises de PAH 
(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos); b) os 
resultados das análises químicas dos efluentes 
destinados às caixas separadora água/óleo em dois 
pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e sólidos em 
suspensão; IV - operar a unidade conforme o disposto 
nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre 
outros: a) - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de 
fiscalização; b) na falta de estanqueidade das bombas 
de abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara 
de contenção impermeável que impede o contato direto 
do produto vazado com o solo; c) os níveis de ruído 
emitidos pelo empreendimento deverão atender à NBR 
10151:2000 da ABNT versão corrigida de 2003, 

oconforme Resolução CONAMA n  01/1990; d) fica 
proibida a emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança; 
V - atender o disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 
2012, quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado: a) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas 
de lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; 
b) acondicionar o óleo lubrificante usado ou 
contaminado em tambores ou bombonas, armazenados 
em área coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VII - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 
dos tanques e linhas, e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergência; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; c) a Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos – FISPQ, dos produtos químicos 
utilizados no estabelecimento, mantendo-os em local 
visível e de fácil acesso; VIII - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes sanitários do 
estabelecimento, devendo ser segregados dos demais 
efluentes e lançados em rede pública coletora ou 
receber tratamento no próprio local, de acordo com a 

Norma Técnica da ABNT n° 7229:1993 versão corrigida 
1997 e ABNT n° 13969:97; b) 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; IX - armazenar os resíduos 
sólidos em recipientes adequados e em área coberta, 
encaminhando os resíduos domésticos para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, e enviando para 
tratamento e/ou disposição em instalações 
devidamente licenciadas, os resíduos perigosos 
gerados; X - atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XI - 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; 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 - 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 e Meio Ambiente - 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 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 A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE MARÇO DE 2017

JULIANA FRANCA PAES                          
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                       
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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PORTARIA Nº. 045 / 2018
DE 23 DE MARÇO DE 2018

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 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 
2611.22.09.461/2017, de 10 de outubro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
in te ressado ANTEAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito (a) no CNPJ sob nº 
03.772.819/0001-65, com sede na Avenida Santos 
Dumond, nº 6.064, Edf. Helitower, sl. 717, Portão, 
município de Lauro de Freitas/BA, para a implantação de 
um empreendimento urbanístico, do tipo urbanização 
integrada, Village, denominado Quintas das Lagoas 
Privillege, composto de 80 unidades residenciais, 
distribuído em 16 blocos com 02 pavimentos, numa área 
total do terreno de 28.424,60 m², correspondente a uma 
subgleba de um parcelamento com 175.299,26 m², 
sendo área construída com 8.079,85 m², área ocupada 
com 4.238,65 m², área permeável com 17.510,83 m², 
área verde de lazer/uso comum com 16.700,49 m², área 
do sistema viário com 16.700,49 m², estacionamento 
com 123 vagas, localizado na Estrada do Coco, Km 49, 
Rodovia BA -099, área desmembrada da Fazenda São 
Francisco, Itacimirim, 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 - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; 
b) coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de 
resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou 
em qualquer outro local não licenciado; d) atender o 

 

estabelecido na Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de 
julho de 2002, quanto à redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual - EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - Implantar de imediato, as 
placas de sinalização e advertência, em pontos 
estratégicos dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações dos acessos existentes, 
para alertar, quanto ao tráfego de máquinas e veículos 
pesados. Os dispositivos de sinalização devem ser 
mantidos em perfeito estado de conservação; III - 
Realizar treinamento com os funcionários para situação 
de emergência; IV - Apresentar à SEDUR: a) Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção Civil – PCMAT; b) Projeto Paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 
de referência de arborização urbana; c) Programa de 
Educação Ambiental, voltado para os funcionários da 
obra, com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando 
ações de sustentabilidade ambiental; d) Projeto de 
Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de Defesa 
Civil do município; e) Plano de Recuperação de Área 
Degradada - PRAD, contemplando principalmente a 
recuperação da faixa de preservação permanente, 
dentro da área de abrangência do empreendimento. 
Prazo: 120 dias; V- Apresentar à SEDUR projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: 120 dias; VI - Construir 
um sistema de esgotamento sanitário conforme planta 
aprovada pela CLA/SEDUR, que ligue com o sistema de 
esgotamento do município e que não gera infiltrações e 
impactos ambientais na Área de Preservação 
Permanente – APP; VII - Manter e atualizar: a) Programa 
de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil – PGRSCC e o Programa de Educação Ambiental 
–PEA; VIII - Obter a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, 
quanto à supressão de vegetação – ASV. Prazo: 30 dias; 
IX - Apresentar à SEDUR a Outorga de Água, emitida 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
INEMA do Estado da Bahia, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais, lançamento de efluente em 
corpo hídrico e construção de estruturas ou realização de 
obras em mananciais. Prazo: 90 dias; X - Não ocupar 
nem modificar a Área de Preservação Permanente - APP, 
do loteamento, que possui extenção de  de 66.942,57 m², 
sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece a legislação vigente; XI – Manter protegidas 
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todas as áreas de preservação permanente 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; XII - 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; XIII – 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 da lagoa; c) instalações de infraestruturas 
em APP sem a prévia autorização do órgão ambiental 
competente; d) instalações de bueiros no corpo hídrico, o 
acesso deverá ser por meio de ponte sobre palafitas; 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 – 
Apresentar à SEDUR a Carta de Viabilidade da 
EMBASA, na qual deverá constar que o referido órgão é 
responsável pelo abastecimento de água potável e  pelo 
direcionamento do efluente para tratamento e a 
destinação final adequada. Prazo: 30 dias; XII - Garantir 
a estanqueidade das unidades que compõem o sistema 
de esgotamento sanitário; XIII- 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; XIV - Atender aos 
parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto, 
emitida por esta SEDUR; XV - é considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Anexo VI do 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XVI - Requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se 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, as 
cópias dos documentos, relativos ao cumprimento dos 

 

condicionantes acima citados, sejam mantidas 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente - 
SISMUMA. 

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE MARÇO DE 2018.

JULIANA FRANCA PAES                               
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                      
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 46/ 2018
26 DE MARÇO DE 2018

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
r e m e m b r a m e n t o  d e  t r ê s  l o t e s ,  
denominadas: Lote nº 32 com área total de 
1.687,50m², Lote nº 49 com área total de 
1.712,00m² e Lote nº 50 com área total de 
1.625,00m² em um único Lote 32-A com 
área total de 5.024,50m², do Loteamento 
Pirui, Arembepe, situado no Distrito de 
Abrantes, Camaçari.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00176.22.09.340.2018 assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de três lotes, 
denominadas: Lote nº 32 com área total de 1.687,50m², 
Lote nº 49 com área total de 1.712,00m² e Lote nº 50 com 
área total de 1.625,00m² em um único Lote 32-A com 
área total de 5.024,50m², do Loteamento Pirui, 
Arembepe, situado no Distrito de Abrantes, Camaçari.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de MAURICIO SANTA FÉ LINS, Brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 405.887.775-87, portador da 
Célula de Identidade n° 4523938-09 SSP/BA, conforme o 
registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 38.849, 
38.985 e 38.986.

Art. 2° - As situações atuais das áreas estão assim 
descritas:
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LOTE Nº 32:

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o início da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado ( "Ponto  P-1  ou Vér t ice  V1") .  
Georre ferenc iado pe lo  s is tema DATUM de 
Coordenadas, UTM, (N=8587131.00 E=588468.00). 
Implantando em um dos cantos do terreno de onde faz 
divisa com RUA - A. Daí com azimute de 102º00'00 com 
Distancia de 50.00m(Cinquenta Metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V2 de coordenadas 
UTM (N=8587166.84 E=588433.14). De onda faz divisa 
com LOTE - 31. Daí com azimute de 79º00'00"com 
distância de 34.00m(Trinta e quatro metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V3 de Coordenadas 
UTM (N=8587146.00 E=588402.00) de Onde faz divisa 
com LOTE - 49. Daí com azimute de 105º00'00" com 
distância de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V4 de Coordenadas 
UTM (N=8587113.00 E=588439.00) de onde faz divisa 
com LOTE - 33. Dai com azimute de 73º00'00" com 
distância de 33.50m(Trinta metros e Cinquenta 
centímetros). Encontramos o Vértice V1 De 
Coordenadas UTM (8587131.00 E=588468.00).  
Fechando -se o polígono com perímetro de 167.50m área 
de 1.687,50M²

LOTE Nº 49:

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o início da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado ( "Ponto  P-1  ou Vér t ice  V1") .  
Georre ferenc iado pe lo  s is tema DATUM de 
Coordenadas, UTM, (N=8587203.00 E=588398.00). 
Implantando em um dos cantos do terreno de onde faz 
divisa com RUA - B. Daí com azimute de 88º00'00 com 
Distancia de 34.50m(Trinta e quatro metros e cinquenta 
centímetros). Encontramos o Vértice V2 de coordenadas 
UTM (N=8587179.88 E=588372.31). De onda faz divisa 
com LOTE - 50. Daí com azimute de 89º00'00"com 
distância de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V3 de Coordenadas 
UTM (N=8587146.00 E=588402.00) de Onde faz divisa 
com LOTE - 32. Daí com azimute de 97º00'00" com 
distância de 34.00m(Trinta e quatro metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V4 de Coordenadas 
UTM (N=8587166.84 E=588435.14) de onde faz divisa 
com LOTE - 48. Dai com azimute de 101º00'00" com 
distância de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V1 De 
Coordenadas UTM (8587203.00 E=588398.00).  
Fechando -se o polígono com perímetro de 168.50m área 
de 1.712,00M².

LOTE Nº 50:

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o início da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado ( "Ponto  P-1  ou Vér t ice  V1") .  
Georre ferenc iado pe lo  s is tema DATUM de 
Coordenadas, UTM, (N=8587179.88 E=588372.31). 
Implantando em um dos cantos do terreno de onde faz 
divisa com RUA - B. Daí com azimute de 91º00'00 com 

Distancia de 33.00m(Trinta e três metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V2 de coordenadas 
UTM (N=8587158.00 E=588348.00). De onda faz divisa 
com LOTE - 51. Daí com azimute de 89º00'00"com 
distância de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V3 de Coordenadas 
UTM (N=8587121.00 E=588382.00) de Onde faz divisa 
com LOTE - 33. Daí com azimute de 99º00'00" com 
distância de 32.00m(Trinta e dois metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V4 de Coordenadas 
UTM (N=8587146.00 E=588402.00) de onde faz divisa 
com LOTE - 49. Daí com azimute de 100º00'00" com 
distância de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
centímetros). Encontramos o Vértice V1 De 
Coordenadas UTM (8587179.88 E=588372.31).  
Fechando -se o polígono com perímetro de 165.00m área 
de 1.625,00M²

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE ORIGINAL Nº32-A

LIMITES e CONFRONTANTES: Para descrição da área 
em questão “o início da descrição, tomou-se como 
origem, um ponto de partida denominado ("Ponto P-1 ou 
Vertice V1"). Georreferenciado pelo sistema DATUM de 
Coordenadas, UTM, (N=8587131.00 E=588468.00) 
Implantando em um dos cantos do terreno de onde faz 
divisa com a RUA - A. Daí com azimute de 102º00'00 com 
Distancia de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
Centímetros). Encontramos o Vertice V2 de coordenadas 
UTM (N=8587166.84 E=588433.14). De onde faz divisa 
com LOTE - 31. Daí com azimute de 180º00'00" com 
distância de 50.00m(Cinquenta metros e zero 
Centímetros) Encontramos o Vértice V3 de Coordenadas 
UTM (N=8587203.00 E=588398.00) de Onde faz divisa 
com a RUA - B.  Daí com azimute de 88º00'00" com 
distância de 34.50m(Trinta e quatro metros e cinquenta 
centímetros). Encontramos o Vértice V4 de Coordenadas 
UTM (N=8587179.00 E=588372.00) de onde faz divisa 
com a RUA - B.  Daí com azimute de 180º00'00" com 
distância de 33.00m(Trinta e três metros e zero 
Centímetros). Encontramos o Vértice V5 De 
Coordenadas UTM (N=8587158.00 E=588348.00) de 
onde faz divisa com LOTE - 51. Daí com azimute de 
91º00'00"com distância de 50.00m(Cinquenta metros e 
zero centímetros). Encontramos o Vértice V6 de 
Coordenadas UTM (N=8587121.00 E=588382.00). de 
onda faz divisa com LOTE - 33. Daí com azimute de 
81º00'00"com distância de 32.00m( Trinta e dois metros e 
zero centímetros ). Encontramos o Vértice V7 de 
Coordenadas UTM (N=8587146.00 E=588402.00) de 
Onde faz divisa com LOTE - 33. Dai com azimute de 
88º00'00" com distância de 50.00m(Cinquenta metros e 
zero centímetros). Encontramos o Vertice V8 de 
Coordenadas UTM (N=8587113.00 E=588439.00). Daí 
com azimute de 74º00'00"com distância de 
33.50m(Trinta e três metros e cinquenta centímetros) 
Encontramos o Vértice V1 de Coordenadas UTM 
(N=8587131.00 E=588468.00). Fechando -se o polígono 
com perímetro de 333.00m, área de 5.024,50M².”

Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
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oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° – Esta Portaria 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 26 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 47/ 2018
27DE MARÇO DE 2018

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
r e m e m b r a m e n t o  d e  d o i s  l o t e s ,  
denominadas: Lote nº 18 com área total de 
490,00m² e Lote nº 19 com área total de 
490,00m² em um único Lote 18-A com área 
total de 980,00m², do Loteamento Costa 
Smeralda, na Praia de Guarajuba, situado 
no Distrito de Monte Gordo, Camaçari.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 03024.22.09.340.2018 assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de dois lotes, 
denominadas: Lote nº 18 com área total de 490,00m² e 
Lote nº 19 com área total de 490,00m² em um único Lote 
18-A com área total de 980,00m², do Loteamento Costa 
Smeralda, na Praia de Guarajuba, situado no Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de STEFANO GIOVANNI GENETELLI, 
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 836.199.505-63, 
conforme o registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 
20.845.

Art. 2° - As situações atuais das áreas estão assim 
descritas:

LOTE Nº 18:

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no ponto A de 
coordenadas 12°39'54.13"S; 38° 4'59.84"O - localizado 
rente ao passeio e determina um dos vértices limite 
frontal do terreno. Partindo do ponto A com azimute 216o 
17' 47.77” mede-se 14,00 metros rente ao passeio e 

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

encontra-se o pondo B de coordenadas 12°39'54.50"S; 
38° 5'0.11"O, determinando o limite frontal do terreno; 
daí, seguindo com azimute 126o 17' 47.77” mede-se 
35,00 metros e encontra-se o ponto C de coordenadas 
12°39'55.12"S; 38° 4'59.12"O, determinando o limite com 
o lote 19; daí seguindo com azimute 36o 17' 47.77” mede-
se 14,00 metros e encontra-se o pondo D de 
coordenadas 12°39'54.73"S; 38° 4 '58.86"O, 
determinando o fundo, cujo limite é a área verde; daí, 
seguindo com azimute 53o 42' 12.23” mede-se 35,00 
metros determinando; Área: 490,00 m².

LOTE Nº 19:

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no ponto B de 
coordenadas 12°39'54.50"S; 38° 5'0.11"O - localizado 
rente ao passeio e determina um dos vértices limite 
frontal do terreno. Partindo do ponto B com azimute 216o 
17' 47.77” mede-se 14,00 metros rente o passeio e 
encontra-se o pondo E de coordenadas 12°39'54.89"S; 
38° 5'0.36"O, determinando-se o limite frontal do terreno; 
daí, seguindo com azimute 126o 17' 47.77” mede-se 
35,00 metros e encontra-se o ponto F de coordenadas 
12°39'55.49"S; 38° 4'59.38"O, determinando o limite com 
o lote 20; daí seguindo com azimute 36o 17' 47.77” mede-
se 14,00 metros e encontra-se o pondo C de 
coo rdenadas  12°39 '55 .12 "S ;  38 °  4 ' 59 .12 "  
O,determinando o fundo, cujo limite é a área verde; daí, 
seguindo com azimute 53o 42' 12.23” mede-se 35,00 
metros determinando o limite com o lote 18 encontra-se o 
ponto B, fechando-se a poligonal; Área: 490,00 m².

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE ORIGINAL Nº 18-A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se no ponto A de 
coordenadas 12°39'54.13"S; 38° 4'59.84"O - localizado 
rente ao passeio e determina um dos vértices limite 
frontal do terreno. Partindo do ponto A com azimute 216o 
17' 47.77” mede-se 28,00 metros rente ao passeio e 
encontra-se o pondo E de coordenadas 12°39'54.89"S; 
38° 5' 0.36"O, determinando o limite frontal do terreno; 
daí, seguindo com azimute 126o 17' 47.77” mede-se 
35,00 metros e encontra-se o ponto F de coordenadas 
12°39'55.49"S; 38° 4'59.38"O, determinando o limite com 
o lote 20; daí seguindo com azimute 36o 17' 47.77” mede-
se 28,00 metros e encontra-se o pondo D de 
coordenadas 12°39'54.73"S; 38° 4 '58.86"O, 
determinando o fundo, cujo limite é a área verde; daí, 
seguindo com azimute 53o 42' 12.23” mede-se 35,00 
metros determinando o limite com o lote 17 e encontra-se 
o ponto A, fechando-se a poligonal, Área: 980,00 m²

Art. 4º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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 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 27 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 762/2018
DE 28 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre o gozo de férias dos 
Servidores Municipais lotados na 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município 
de Camaçari 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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 
Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 
2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 764
DE 02 DE ABRIL DE 2018

Dá nova redação ao artigo 3º da Portaria 
Nº 758 de 15 de março de 2018.

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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  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 nº407, 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, e tendo em vista o disposto no Art. 
24, incisos I, II, III, IV, VI, VII e IX da Lei Federal n° 
9.503/1997 que institui o Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB e a legislação de transporte vigente;

Considerando a necessidade de prorrogação do prazo 
para transição do modelo atual de Registro de Acidente 
de Trânsito – RAT para o Boletim de Ocorrência de 
Acidente de Trânsito – BOAT e a Declaração de Acidente 
de Trânsito – DAT, face ao pedido formulado pela 
Diretoria Técnica de Trânsito – DTT e a Diretoria Técnica 
de Transporte - DTP.

RESOLVE

Art. 1º O Art. 3º da Portaria nº 758 de 15 março de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Município de Camaçari – 
DOM, Ano XV, Nº 895 de 26 de Março de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte redação

“Art. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 
2018.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação revogadas as demais disposições em 
contrário.
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GABINETE DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 765/2018
DE 02 DE ABRIL DE 2018

Conceder, ao servidor GILMAR AZEVEDO DE 
SOUZA, Agente de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte, Licença para tratar de Interesses 
Particulares pelo período de 02 (dois) anos, 
prorrogáveis por igual período.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos termos 
da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 
1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 
5 de outubro de 2007, 

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a Licença para tratar de Interesses 
Particulares, o servidor GILMAR AZEVEDO DE SOUZA, do 
cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte 
matrícula nº 101110, lotado na Diretoria de Transporte da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari, a partir do dia 02 de abril de 2018.

Art. 2º. O Servidor poderá ser a qualquer tempo convocado 
para assumir o exercício ou, a pedido, desistir da licença. 

Art.3º Não se poderá conceder nova Licença, antes de 
passados dois anos da Licença anterior.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de abril de 
2018.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 026/2018. 6° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 008/2016. Objeto: Este termo 
aditivo tem como objeto alterar a Cláusula segunda – Do 
prazo da vigência - do contrato nº 008/2016, assinado em 
10 de Outubro de 2016, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de guincho e 
caminhão munck. Contratado: SIMÕES FILHO 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. 
Valor global: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). 
Período de vigência: 03 meses apartir de 01 de Abril de 
2018; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. Data: 28/03/2018.

        ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
             Diretor Superintendente

Processo Administrativo n° 017/2018. 1° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 006/2017. Objeto: Este termo 
aditivo tem como objeto alterar a Cláusula segunda – Do 
prazo da vigência - do contrato nº 006/2017, assinado em 
05 de Abril de 2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para locação da licença de uso 
dos sistemas aplicativos para gestão de trânsito, portal 
de serviços de trânsito, lavratura de multa eletrônica e 
rastreamento de agentes, incluindo implantação, 
treinamento, manutenção, suporte e envelopamento de 
NAE e NIP que atenda o CTB – Código de Trânsito 
Brasileiro. Contratado: MARTINS & NERI LTDA. Valor 
global: R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil 
reais). Período de vigência: 12 meses apartir de 05 de 
Abril de 2018; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. Data: 26/03/2018.

        ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
             Diretor Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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