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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.º 6660/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

Nomeia os membros efetivos e suplentes 
da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/OBRAS, revoga o 
Decreto n.º 6628/2017 de 02 de janeiro de 
2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Setorial Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COSEL/OBRAS, composta dos seguintes membros 
efetivos: Marcelo Soares de Cerqueira, Aricele 
Guimarães Machado Oliveira, Wadna Cheile Melo 
Aragão e Erasmo Antônio Rodrigues Santos, para, sob 
a presidência do primeiro, processar e julgar as licitações 
para as contratações da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Vagner Júlio da Cunha, Priscila Lins dos 
Santos e Larissa da Silva Macedo.

§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo servidor Aricele Guimarães Machado 
Oliveira.

Art. 2º - A Comissão Setorial Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari – COSEL/OBRAS, no 
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quorum de maioria absoluta dos seus 
membros, sendo indispensável a presença do Presidente 
ou do seu substituto imediato.

Art. 3º - O mandato dos membros Comissão Setorial 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/OBRAS será de 06 (seis) meses, 
vedada a recondução na totalidade de seus membros para 
a mesma Comissão no período subsequente.

DECRETO N.º 6659/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

Nomeia os membros efetivos e suplentes 
da Comissão Central Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COMPEL, revoga o Decreto n.º 
6627/2017 de 02 de janeiro de 2017 e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Central Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari - 
COMPEL, composta dos seguintes membros efetivos: 
Ana Paula Souza Silva, Ana Carolina da Silva dos 
Santos, Aline Oliveira da Silva Almeida, Monique de 
Jesus Fonseca, Priscila Lins dos Santos, para, sob a 
presidência do primeiro, processar e julgar as licitações 
para as contratações da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Larissa da Silva Macedo, Solange dos 
Santos, Vagner Júlio da Cunha.

§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo servidor Priscila Lins dos Santos.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, no 
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quorum 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 Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari - COMPEL será de 06 (seis) meses, 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 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 6627/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.º 6662/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

Nomeia os membros efetivos e suplentes 
da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari –COSEL/SAÚDE, revoga o 
Decreto n.º 6631/2017 de 02 de janeiro de 
2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Setorial Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COSEL/SAÚDE, composta dos seguintes membros 
efetivos: Adson de Oliveira Silva, Vanilda Carmen Pinto 
de Sá, Juliana Barreto dos Santos, Luciano do 
Nascimento Costa e Rejane Silva de Souza, para, sob a 
presidência do primeiro, processar e julgar as licitações 
para as contratações da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Cristiane Silva de Jesus Ribeiro, Mônica 
Moreira de Assis Rodrigues, Jaciara Teixeira de Jesus 
Silva e Diego Manoel Oliveira da Paixão.

§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pela servidora Vanilda Carmen Pinto de 
Sá.

Art. 2º - A Comissão Setorial Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari – COSEL/SAÚDE, no 
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quorum 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 Setorial 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/SAÚDE será de 06 (seis) meses, 
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 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 6631/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 6628/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N.º 6661/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

Nomeia os membros efetivos e suplentes 
da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/EDUCAÇÃO, revoga o 
Decreto n.º 6630/2017 de 02 de janeiro de 
2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Setorial Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari – 
COSEL/EDUCAÇÃO, composta dos seguintes membros 
efetivos: Ana Carla Costa Paim, Christian Morais 
Pinheiro, Maria José Nery Costa, Gilmara Conceição 
Ribeiro Lisboa para, sob a presidência do primeiro, 
processar e julgar as licitações para as contratações da 
Administração Direta e Indireta do Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Diego Manoel Oliveira da Paixão e Sueli 
Rosa de Jesus.

§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo servidor Maria José Nery Costa.

Art. 2º - A Comissão Setorial Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari – COSEL/EDUCAÇÃO, 
no desenvolvimento das suas atividades, poderá 
funcionar observando o quorum 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 Setorial 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/EDUCAÇÃO será de 06 (seis) meses, 
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 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 6630/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.
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DECRETO N.º 6664/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

“ E x t i n g u e  a  C o m i s s ã o  C e n t r a l  
Permanente de Contratação Direta – 
COPECOD, revoga o Decreto n.º 
5705/2014 de 28 de maio de 2014 e dá 
outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
a necessidade de regulamentar as contratações diretas 
através de Chamada Pública, Seleção de Organização 
Social e de Credenciamento, na forma estabelecida na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e legislação específica,

DECRETA

Art. 1º - Fica extinta a Comissão Central Permanente de 
Contratação Direta - COPECOD, que tinha a finalidade de 
processar, analisar e julgar as contratações diretas 
através de Chamada Pública, Seleção de Organização 
Social e de Credenciamento, deliberando quanto à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
técnica e econômica-financeira das pessoas físicas e 
jurídicasno âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari.

Art. 2º -As competências e finalidades da extinta 
Comissão Central Permanente de Contratação Direta 
–COPECOD serão atribuídas à ComissãoSetorial 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/SAÚDE e Comissão Setorial 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COSEL/EDUCAÇÃO, distribuídas conforme 
solicitação das respectivas Secretaria de Saúde/SESAU e 
Secretaria de Educação/SEDUC; e atribuídas à Comissão 
Central Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Camaçari – COMPEL, quando solicitadas pelas demais 
Secretarias do Município.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, 
em especial o Decreto n.º 5705/2014 de 28 de maio de 
2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença sem Vencimento a Servidor 
Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº 02362/2016.

RESOLVE

DECRETO N.º 6663/2017
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017

Nomeia os membros da Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores – COPEC, revoga o Decreto 
n.º 6626/2017 de 02 de janeiro de 2017 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: Marcelo 
Soares de Cerqueira, Alceny Chaves da Silva Oliveira, 
Larissa da Silva Macedo e Gleidson dos Santos 
Nascimento, 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: Atilio Rusciolelli Júnior, Aricele Guimarães 
Machado Oliveira, Wadna Cheile Melo Aragão e 
Erasmo Antônio Rodrigues Santos.

§ 2º - O presidente será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo servidor Larissa da Silva Macedo.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Ava l i ação  de  Fo rnecedores  –  COPEC,  no  
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quorum 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 06 (seis) meses, 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 03 de 
fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 6626/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 00503.00.01.395.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 
 Colocar à disposição do Poder Judiciário – Justiça Federal 
de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Estado da Bahia, o 
servidor Danilo Costa Souza, cadastro nº. 60636 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, sem ônus 
para o ente cedente, até 31 de dezembro de 2020, nos 
termos do convênio de cooperação técnica, a partir de 01 
de março de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                                       
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº: 018/2017
SERVIDOR: ANTONIO SÃO PEDRO BITENCUR FILHO
CADASTRO: 9682           LOTAÇÃO: SESAU
PERÍODO AQUISITIVO: 01/03/2000  a 01/03/2005
GOZO: A partir de 01 de Março de 2017

PORTARIA N°. 015/2017
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
DOS PERMISSIONÁRIOS DO CENTRO COMERCIAL DE 
C A M A Ç A R I  N O  C A D A S T R O  M U N I C I PA L  D E  
CONTRIBUINTES.

Suspender a licença sem vencimentos, concedida 
através do decreto de 19 de agosto de 2015, a servidora 
JACKELINE SIQUEIRA DANTAS, matrícula: 61356-0, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ, com data retroativa a 01 
de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETARIO DA FAZENDA

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença sem Vencimento a Servidor 
Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº 02118/2016

RESOLVE

Conceder ao servidor ISAEL DE JESUS SENA, matrícula 
nº 61977, ocupante do cargo Psicólogo Nível II, lotado na 
Secretaria de Desenvolvimento Social- SEDES, Licença 
sem Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, com data retroativa a 01 de fevereiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017
 

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;
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PORTARIA Nº 046/2017
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 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 nº 4.420, de 27 
de novembro de 2015, 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 15.118/2015, 
de 03 de setembro de 2015, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
U S I N A  M A S S A  T O P  A R G A M A S S A S  E  
REVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
21.820.732/0001-06, com sede no Loteamento Espaço 
Alpha, s/n, Galpão, Limoeiro, Camaçari-BA, coordenadas 
UTM 576.678 E; 8.594.855 S, inserida na poligonal da 
Zona de Expansão Prioritária – ZEP2, da Macrozona 
Camaçari SEDE – CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913/2008, 
para preparação e comercialização de massa de concreto 
e argamassa para construção, com capacidade de 
fabricação 2 toneladas/dia. Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I. Operar a unidade de 
acordo com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar sempre de forma preventiva em relação 
aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente, 
buscando sempre que possível soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II. Fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual - EPI, 
aos funcionários, conforme Norma Regulamentadora - NR 
Nº 006/78, do Ministério do Trabalho; III. Realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; IV. Manter placas de sinalização e 
advertência dentro e fora da área de trabalho; V. Implantar 
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o 
Programa de Educação Ambiental; VI. Elaborar o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o 
Plano de Emergência Ambiental. . Prazo: 120 dias; VII. 
Apresentar o Alvará da Vigilância Sanitária a SEDUR, 
caso ocorra preparação de alimentos no local; Prazo: 120 
dias; VIII. Apresentar projeto aprovado pela EMBASA, 
para abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
Prazo: 120 dias; IX. Encaminhar o efluente sanitário para 
fossa séptica e posteriormente para o sumidouro; X. 
Apresentar projeto de drenagem de águas pluviais. Prazo: 
120 dias; XI. Manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, e com lastro no art. 317, I, do Código Tributário 
Municipal e do Decreto n. 6.666/2017;   

RESOLVE

Art. 1º. Os pedidos de outorga de permissão de uso, a que 
se refere o art. 8 º do Decreto n. 6.666/2017, deverão ser 
formalizados no prazo de 30 dias, contados a partir do dia 
11 de fevereiro de 2017, sujeito a prorrogação.

Art. 2º. Os interessados em obter a permissão deverão 
apresentar, dentre outros documentos, comprovante de 
inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes.

§1°. Os permissionários e demais empreendedores que 
exerçam atividades no Centro Comercial de Camaçari, 
que já possuam inscrição no Município, deverão fazer seu 
recadastramento.

§ 2°. Os permissionários e demais empreendedores que 
exerçam atividades no Centro Comercial de Camaçari, 
que ainda não possuem uma inscrição no cadastro 
municipal de contribuintes deverão promover o 
cadastramento.  

Art. 3º. Para requerer a inscrição no cadastro municipal, ou 
recadastramento desse registro, os permissionários e/ou 
empreendedores deverão preencher Requerimento 
SEFAZ/Boletim Autônomo e anexar os seguintes 
documentos:

a) Carteira de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Comprovante de residência;
d) Declaração de Ocupação do Box emitida pela 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP.
Parágrafo único. Os formulários deverão ser preenchidos 
e anexados os documentos, e a entrega será efetuada no 
setor administrativo do Centro Comercial.

Art. 4º. Após a inscrição, os permissionários deverão 
retirar as guias de pagamento da tarifa correspondente ao 
uso do espaço público, conforme Tabela Anexa ao Decreto 
6.666/2017, no local indicado pela Secretaria da Fazenda 
do Município.

Parágrafo único. O não pagamento por mais de 90 
(noventa) dias das tarifas devidas por parte do 
permissionário, acarretará a cassação do termo de 
permissão pelo Poder Público, como determina o 
parágrafo único do art. 11, do Decreto 6.666/2017. 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 20 de fevereiro 
de 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE FEVEREIRO DE 
2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 048/2017
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 

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, datado do dia 02 de janeiro de 2017, 
com fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que 
couber, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 3.245/2016, e considerando o estudo 
urbanístico apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
– EIV, do empreendimento objeto do processo nº 
3.245/2016, requerido pela MRV Engenharia e 
Participações S.A, CNPJ nº 08.343.492/0001-20, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento 
urbanístico, para a implantação de um empreendimento do 
tipo Urbanização Integrada, na forma de condomínio, 
localizado no Núcleo Colonial Boa União, lote nº 21, com 
acesso pela Rua Sítio de Assis. O referido lote está situado 
na Zona de Expansão Controlada – ZEC 4, Macrozona 
Urbana de Catu de Abrantes, AB.ZU-2, Distrito de Abrantes, 
Camaçari-BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. A área total do  lote corresponde a 22.800,00 
m² (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados), com área 

2total ocupada correspondente a 4.022,63m , área construída 
2 2com 18.949,43m , área total permeável com 11.483,76m , 

2 2área comercial com 520,28m , área pública com 3.704,67m , 
2 2sendo desta 2.920,00m  de área verde, e 784,67m  

destinados à área institucional. O empreendimento é 
composto por 400 (quatrocentas) unidades do tipo 
apartamento, distribuídas em 20 blocos de 05 pavimentos, 
com área de lazer contendo piscina, salão de festa, parque 
infantil e espaço fitness, e 418 vagas de estacionamento, 
sendo uma vaga por apartamento, e 18 vagas para 
visitantes.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
i m p l a n t a ç ã o  d o  e m p r e e n d i m e n t o ,  d e v e r á  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 20.02.2017, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes da entrega do 
mesmo, às suas custas, configurando-se como 
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se.

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

 

23 do Ministério do Trabalho e Emprego; XII. Executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais, com 
Acompanhamento Técnico da Obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
XIII. Coletar e promover a separação sistemática dos 
resíduos sólidos e destiná-los a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC, sendo vedado o seu lançamento nos corpos 
d´água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; XIV. Armazenar os resíduos sólidos 
domésticos em recipientes fechados, encaminhados -os 
para coleta pela limpeza pública municipal ou empresa 
com licença ambiental para tal fim, ficando proibido o seu 
descarte aleatório ou queima a céu aberto, priorizando o 
reuso e reciclagem dos mesmos; XV. Atender aos padrões 
de emissão de gases e particulados, estabelecidos na 
legislação vigente, para escamento dos veículos e 
máquinas utilizados no empreendimento; XVI. Apresentar 
outorga, 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;  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais. Prazo: 120 dias; 
XVII. Não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação do córrego 
de largura igual a 30(trinta) metros, medida 
horizontalmente a partir da sua margem no seu nível alto, 
conforme estabelece a legislação vigente; XVIII. 
Comunicar de imediato a 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; XIX. Atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto e 
Licença Ambiental Prévia, emitida por esta SEDUR; XX. 
Requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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apartamento, distribuídas em 20 blocos de cinco 
pavimentos, com área de lazer contendo piscina, salão de 
festa, parque infantil e espaço fitness, 418 vagas de 
estacionamento, sendo uma vaga por apartamento, e 18 
vagas para visitantes. A área total do lote corresponde a 
22.800,00 m² (vinte e dois mil e oitocentos metros 
quadrados), com área total ocupada correspondente a 

2 2
4.022,63m , área construída com 18.949,43m , área 

2 2
permeável com 11.483,76m , área comercial com 520,28m , 

2 2
área pública com 3.704,67m , sendo desta 2.920,00m  de 

2
área verde, e 784,67m  destinados à área institucional.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar os 
impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:
a) Obter outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da Bahia, para a 
utilização de poços artesianos ou fontes naturais, caso a 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de 
Machadinho Sul não ocorra até o início da operação do 
empreendimento, conforme Carta de Viabilidade da 
EMBASA nº 068VT/16-MA, de 01 de Abril de 2016;
b) Implantar 02 (dois) castelos d'água, visando garantir o 
abastecimento, em caso de intermitência, ou parada para 
manutenção;
c) Estimular a implantação de equipamentos no 
empreendimento que visem a redução do consumo de água, 
com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade 
ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
a) Construir um Sistema Próprio de Esgotamento 
Sanitário, constituído de Rede Coletora tipo separador 
absoluto, dotado de Estação de Tratamento Centralizada, 
que atenda às exigências contidas em parecer do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, no que se 
referem aos padrões de lançamento e corpo receptor, 
conforme Carta de Viabilidade da Embasa nº 068VT/16-MA, 
de 01 de Abril de 2016.

III – Quanto à energia elétrica:
a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 088/CAMT/VIAB/2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos da 
Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de "bota-
fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias públicas, 
áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho, para o descarte, durante a fase de 
obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta, conforme 
projeto aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
FEVEREIRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VINHANÇA – 
EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO URBANIZAÇÃO 
INTEGRADA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, 
neste ato representado pela Srª. JULIANA FRANCA PAES, 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
conforme competência delegada pelo Decreto Municipal de 
02 de janeiro de 2017, doravante denominada MUNICÍPIO, e 
a empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
08.343.492/0001-20, com sede na Avenida Professor Mario 
Werneck, 621, 1º andar, Estoril, Belo Horizonte – MG, CEP 
30.455-610, neste ato representada pelos Srs. OSVALDO 
MARTINS DE CARVALHO NETTO, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, Gestor de Desenvolvimento Imobiliário da 
MRV – filial Salvador, portador da Carteira de Identidade nº 
10.905.831 SSP-MG, inscrito no CPF sob nº 063.586.106-
27, e JORGE CATHARINO GORDILHO FILHO, brasileiro, 
solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de 
identidade nº 1265959501 SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 
0 3 4 . 4 4 0 . 6 2 5 - 3 2 , d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº 3.245/2016, de 10 de novembro 
de 2016, resolvem firmar este Termo de Acordo e 
Compromisso, para fins de aprovação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Urbanização Integrada, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias dos impactos produzidos pela implantação 
do empreendimento do tipo Urbanização Integrada, para fins 
de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, 
com fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 
913/2008, que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental do 
Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: Núcleo Colonial Boa União, lote nº 21, com 
acesso pela Rua Sítio de Assis, Catu de Abrantes, 
Macrozona Urbana de Catu de Abrantes, AB.ZU-2, Distrito 
de Abrantes, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro 
de 2008.

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento denominado Solar dos Coqueiros é 
composto por 400 (quatrocentas) unidades do tipo 
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regularmente, para cooperativas de reciclagem ou catadores 
locais, desde que existentes; 
g) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores de 
resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei nº 
973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Realizar as atividades geradoras de ruído, durante as 
obras, com limites acima de 70 dB, nas seguintes condições, 
estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do Código de 
Polícia Administrativa:

I. Atividades não passíveis de confinamento: 90 dB, 
permitidas somente de segunda à sexta-feira, no período das 
8:00 às 18:00.

II.   Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, somente 
de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 18:00 e 60 
dB, somente de segunda à sexta-feira, no período das 18:00 
às 07:59.

III. Quando os sons e ruídos forem causados por máquinas, 
motores, compressores ou geradores estacionários, os 
níveis máximos são de 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis), no 
período compreendido entre 7:00h e 18:00h e 50 dB 
(cinqüenta decibéis), no período compreendido entre 18:00h 
e 7:00h.

d) Promover o uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI's) para os operários da obra;

e) Desenvolver e implementar programa de monitoramento 
de ruídos, com ênfase nos níveis de interferência de ruído 
aos operários e vizinhança.

  VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Executar melhorias relacionadas à infraestrutura da via de 
acesso ao empreendimento, incluindo pavimentação, rede 
de drenagem pluvial, meio fio, passeios e iluminação pública, 
no trecho acordado junto ao processo de Alvará de 
Construção;
b) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne remota 
a ocorrência de acidentes de trânsito em seu interior, 
implantando-se a sinalização regulamentar nos acessos, 
sobretudo advertindo quanto ao tráfego de veículos de 
transporte de cargas e orientar, também, as passagens 
específicas para pedestres e ciclistas, tal como a área 
própria para armazenamento de materiais destinados à 
construção e operações de carga e descarga, o que deverá 
ser feito dentro dos limites do canteiro de obras, durante o dia 
– à luz do sol – para completa segurança;
c) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias públicas 
adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 100 (cem) 
metros;
d) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de veículos 
e pedestres nas vias públicas; 

e) Transportar o material destinado às obras em veículos que 
não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não oferecem 
espaço suficiente para manobras confortáveis, nem para 
estacionamentos; 
f) Promover e garantir a conservação das vias públicas e a 
respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
acidentes;
g) Atender às normativas contidas na NBR 9050, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando obstáculos 
que possam limitar o acesso destas nas calçadas e passeios 
internos e externos;
h) Atender as demais recomendações contidas na Carta de 
Viabilidade da Superintendência de Trânsito e Transporte – 
STT (Ofício GABIS) nº 715/2016, de 18 de novembro de 
2016.

VII – Quanto ao meio natural:
a) Implantar e manter atualizado, até a conclusão da obra, o 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e o Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar o projeto paisagístico do empreendimento, 
utilizando-se de espécies nativas do bioma local;
c) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
d) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender às demais 
condicionantes contidas na mesma;
e) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
f) Executar o projeto de manejo de águas pluviais aprovado 
junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
g) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, seja durante a fase de obras, seja 
ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de obras: 
a) Reservar área interna do empreendimento, no ambiente 
das obras, para as operações de carga/descarga, bem como 
para o armazenamento de materiais, sendo proibida a 
utilização da via pública para estes fins;
b) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente, para execução das 
obras;
c) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável das vias permanentemente 
desobstruídos, e em perfeito estado de limpeza, no trecho 
compreendido pelas obras;
d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões com carro pipa, ao sair do canteiro de 
obras, e utilizar telas, para diminuir os problemas que afetam 
a qualidade do ar; 
e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
f) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões e veículos 
de grande porte, nas ruas do entorno do empreendimento;
g) Recuperar vias, ciclovias e calçadas danificadas, 
decorrentes da execução das obras, nos limites do 
empreendimento. 

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:
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Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

OSVALDO MARTINS DE CARVALHO NETTO
Rep. da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

JORGE CATHARINO GORDILHO FILHO 
Rep. da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A ACEBA - 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTIVA DE BURIS DE 
ABRANTES, NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco Drumond, 
s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado da Bahia, 
doravante denominado simplesmente PERMITENTE, 
neste ato, representado pelo Prefeito do Município, o Sr. 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA e, do outro 
lado,a ACEBA - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTIVA 
DE BURIS DE ABRANTES pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ nº. 05.133.450/0001-76 com 
endereço na Rua São Bento s/n, Estiva de Buris de 
Abrantes, Camaçari/BA, CEP. 42.840-000doravante 
denominado(a) simplesmente PERMISSIONÁRIA, que 
neste está representada pela Sr(a).ELIETE FAUSTINA 
DOS SANTOS, portador(a) do RG de n°.01891144-
79SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o n° 143.083.805-10, 
residente e domiciliado (a) na Rua São Bento, Lote 02, 
Quadra 06, Vila de Abrantes, Camaçari/Bahia.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo relevantes atividadesna área de Educação,em 
área de domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que oPERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido,representando 
um equipamento público na área de educação;

CONSIDERANDO que a presente instituição se encaixa 
na definição de equipamento de educação;

CONSIDERANDO que a área ocupada pela ACEBA 
desde 2003, atende crianças na faixa etária de 02 a 05 
anos, sendo que em 2016 atendeu cerca de 101(cento e 
uma) crianças, atuando de forma complementar a rede de 
Educação Infantil no Município em uma comunidade 
extremamente carente;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

2.1.1 Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari, aprovados no processo de Alvará de 
Construção;  
2.1.1 Executar projeto adequado das redes de drenagem 
e coleta de águas pluviais, e das ligações para as redes de 
água e esgoto sanitário, seguindo recomendações das 
normas técnicas vigentes, respeitando o sistema de canais 
naturais de drenagem.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração do 
projeto aprovado, sem prévia e indispensável aprovação dos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos 
parâmetros estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
a. Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento e 
comprová-las até a conclusão da implantação do 
empreendimento, configurando-se como condicionantes à 
emissão do Alvará de Habite-se, no prazo de 02 (dois) anos;
b. Concluir a infraestrutura das vias de acesso, inseridas na 
área do empreendimento, como condição para liberação do 
alvará de habite-se;
c. Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob 
a sua responsabilidade, decorrentes desteTermo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a. Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b. Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c. Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
deste Termo e da legislação vigente;
d. Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão de 
alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo, e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

A inobservância de quaisquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará a COMPROMISSADA, às 
multas e sanções previstas em lei e às demais cominações 
legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas que também o subscrevem, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 20 de fevereiro de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso de 
uma área de aproximadamente 1.000 m², localizado na 
Rua São Bento nº. 21, em Buris de Abrantes, 
Camaçari/BA,com vistas a desenvolver atividades 
educacionais,nos termos da Lei Orgânica Municipal, em 
seu artigo 94 “Compete, privativamente, ao Prefeito: 
XIX - permitir ou autorizar, na forma da lei, o uso de 
bens municipais, por terceiros”, e tendo em vista o 
constante no Processo Administrativo nº. 20407/2014, de 
05 de dezembro de 2014.

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais atender 
às suas necessidades, e/ou por razões de ordem técnica, 
bem como, dando destinação diversa da contida na 
Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE,sem queao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação do 
equipamento, cujo uso está sendo permitido na área de 
domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte do 
poder público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

a) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

b) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

c) Intervir com processo administrativo, contra o 
PERMISSIONÁRIO, caso venha ocorrer descumprimento 
deste Termo de Permissão, postura, atos ou situações 
incompatíveis, com o Bem Público, com a atividade 
especificada na Cláusula Primeira ou com a Administração 
Municipal, garantidos a ampla Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:

a) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula             Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também,ao alvará de 
funcionamento,expedido pelo órgão municipal 
competente;

b) Respeitar a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente que trata da proteção dos direitos 
fundamentais à pessoa em desenvolvimento;

c) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 

o 

sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e limpeza 
do mesmo;

d) Seguir as determinações do Poder Executivo Municipal, 
referentesà utilização do bem permitido, facilitando, 
inclusive, o acesso e a fiscalização, por prepostos do 
PERMITENTE;

e) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeça ou obste a utilização do bem permitido;

f) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos – 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

g) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

h) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica na 
supracitada área;

i) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais inerentes a sua atividade 
comercial ou de serviço; 

j) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás na área e, obrigatoriamente manter 
extintores de incêndio dentro do prazo de validade e com 
especificação adequada ao ambiente;

k) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a visita, 
objetivando constatar o cumprimento das Cláusulas 
vigentes.

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente proibido o uso 
do imóvel para fins de moradia, ou quaisquer fins que não 
seja o permitido neste termo. 

Parágrafo Segundo - Constatada pelo órgão fiscalizador 
da Prefeitura, que a área permitida está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão das 
atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia e 
expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido.

CLÁUSULA QUARTA – DA NATUREZA DA OUTORGA

A permissão de uso objeto deste Termo é outorgada a título 
precário, pessoal e intransferível, que poderá ser revogada 
a qualquer tempo, atendido o interesse público, sem que 
assista ao interessado qualquer direito à indenização

CLÁUSULA QUINTA– DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 

PÁGINA 10 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 714 - de 26 de Fevereiro a 04 de Março de  2017 - 



PORTARIA  Nº 004/2017 
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 

Art. 2º. Estabelecer o início do ano letivo em 
06/03/2017 e o término em 21/12/2017.

Art. 3°. Estabelecer o período de 26/12/2017 a 
02/01/2018, para Estudos de Recuperação, 
Conselhos de Classe Final e Divulgação de 
Resultados finais;

Art. 4°. O Colegiado Escolar de cada Escolar deverá 
acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar 
Padrão e participar da elaboração de calendário 
diferenciado, quando necessário, conforme 
legislação pertinente;

Art. 5°. Para assegurar ao estudante os 200 
(duzentos) dias letivos, a Secretaria da Educação 
fará o acompanhamento das unidades escolares, 
através das cadernetas, visitas escolares e outros 
meios disponíveis;

Art. 6°.Os casos Omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação- SEDUC;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município;

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996;

Considerando a Lei de 873/2008, Plano de Cargos , 
Carreira e salários;

Considerando, ainda a necessidade de normatizar o 
início e término do ano letivo nas Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino. 

RESOLVE

Art. 1º. Determinar que o calendário Escolar para o 
Ensino Fundamental deverá ter no mínimo 
200(duzentos) dias letivos, sendo a matriz curricular 
com a caraga horária mínima de 800 horas, 
respeitando as especificidades de cada etapa e 
modalidade de ensino, excluído o tempo reservado 
aos estudos de recuperação e avaliação final, bem 
como a jornada pedagógica, conforme anexo I, desta 
portaria;

exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e tributária, 
garantindo o reembolso de quaisquer despesas que possa 
causar ao PERMITENTE, decorrente do recolhimento 
judicial de solidariedade no cumprimento de quaisquer 
obrigações civis, tributárias, trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Fiscalização da SEDUR, por mais de 60 
(sessenta),dias consecutivos. 

c) Quando houver interesse público ou desvirtuação da 
utilização das áreas públicas para o fim que gerou a 
permissão, sem que isso implique ou gere indenização, 
seja a que título for. 

CLAUSULA SÉTIMA– DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus efeitos 
legais.

Camaçari, 20de fevereiro de 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PERMITENTE 

ELIETE FAUSTINA DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1. ___________________________________________       
RG:
CPF:

2. ___________________________________________
RG:  
CPF:                                                           

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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PORTARIA 004/2017
ANEXO ÚNICO
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PORTARIA N°049/2017
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais 
tendo em vista o que consta no processo nº 200.16.1759-
12/2016, com fundamento no art.40, § 1º, inciso III, alínea “b” da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 1º da Lei 
Federal 10.887/04. 

RESOLVE

Retificar a Portaria de n° 355 de 29 de dezembro de 2016, que 
fixou os proventos de Aposentadoria da segurada MARIA 
AUXILIADORA DE PINHO LORDÊLO SILVA passando a 
vigorar nos seguintes termos:

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
AUXILIADORA DE PINHO LORDÊLO SILVA, matricula 61415-
0, no cargo de Professor Especial I, nível I, referência B, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais), sendo R$ 769,95 (setecentos e 
sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 
34% (trinta e quatro por cento), da média dos salários de 
contribuições até o mês de novembro de 2016 e R$ 110,05 (cento 
e dez reais e cinco centavos), referente à Complementação do 
Salário Mínimo, de acordo com o disposto no art. 45 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação retroagindo 
seus efeitos a 24 de dezembro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, EM
 DE FEVEREIRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 
24

PORTARIA Nº 002/2017

ERRATA

Em razão de erro de digitação contido na Portaria 
001/2017, datada de 25 de fevereiro de 
2017,  que  nomeia  Comissão  Processante,  faz-se  
retificação  da referida Portaria  de 
acordo com o que segue:

1.  Onde se lê:

Camaçari, 25 de fevereiro de 2017.
Leia-se:
Camaçari, 22 de fevereiro de 2017.

2. As demais informações constantes da Portaria 
001/2017 permanecem inalteradas.

Camaçari, 06 de março de 2017.

Antonio Elinaldo Araújo da Silva
Prefeito Municipal

Guilherme Augusto Teixeira Neto
Interventor do Programa Cidade do Saber

RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 019/2017

(Processo Administrativo N.º 
00892.11.07.611.2016)

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, re-ratifica CNPJ na 
Ata de Registro de Preço nº 019/2017, oriunda do PREGÃO Nº 
168/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE, com a empresa 
CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 
09.090.958/0001-95, cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de sonda de Folley, para atender as Unidades de 
Saúde do Município de Camaçari-ba . Onde se lê: 
09.090.985/0001-95; Leia-se: 09.090.958/0001-95. Camaçari, 
21 de fevereiro de 2017.  - 
Secretário de Administração.

REGINALDO PAIVA DE BARROS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE 
CONTRATO E CONVÊNIO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 276/2015.  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  LINKCON LTDA-EPP: DO OBJETO:  
Alterar a Cláusula Terceira, Quinta, e utilizar o 
Parágrafo único da Cláusula Primeira do Objeto do 
instrumento original sob o nº. 276/2015; DO PRAZO: 
Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a 
partir do dia 13 de Fevereiro de 2017 até 13 de 
Fevereiro de 2018; DO PREÇO:  O instrumento original 
sofrerá um aumento no importe de R$ 1.106.975,00 
(um milhão, cento e seis mil,  novecentos e setenta e 
cinco reais). Em virtude da existência de saldo 
remanescente ainda não utilizado do primeiro período 
do contrato nº. 276/2015, no valor de R$ 1.200,00 (um 
mil e duzentos reais), o montante deverá ser aplicado 
na vigência do presente termo aditivo. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas encontram-

IS
S

M

INSTITUTO  DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL

C
M

P

COORDENADORIA DE MATERIAIS 
E PATRIMÔNIO

INSTITUTO RAIMUNDO PINHEIRO 
CIDADE DO SABER
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se acostados no Processo Administrativo nº. 
308.00.01.737.2017 (fls. 80-83). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento; 
ASSINATURA: 13/02/2017. ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO
   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a celebração do PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2016, 
oriundo do Pregão Presencial Nº 003/2016, tendo como 
contratada a empresa Órion Passagens Aéreas Eireli, 
CNPJ nº 18.016.280/0001-91. OBJETO: Constitui 
objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação de 
prazo ao Contrato Administrativo nº 008/2016, 
celebrado em 01 de Julho de 2016, referente execução 
dos serviços de intermediação e compra de passagens 
aéreas para atender as demandas do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal. PRAZO DE 
PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS: O Contrato nº 
008/2016 fica prorrogado por mais 08 (oito) meses a 
partir do dia 01 de Março de 2016, em conformidade 
com o disposto na Cláusula Quinta do citado contrato.

Camaçari, 17 de Fevereiro de 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ERRATA DA PUBLICAÇÃO 
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 

Na publicação do Diário Oficial, referente ao período de 
12 a 18 de Fevereiro de 2017, na pág. 27, onde se lê: 
“CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017” Leia-se: 
“CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017”.

Camaçari, 20 de Fevereiro de 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.Processo Administrativo nº. 026/2017. 
Dispensa n°: 006/2017. Objeto: manutenção preventiva 
e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da STT. 
Valor: 3.635,00 (Três mil, seiscentos e trinta e cinco 

reais); Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.Contratado: TEMPO 
FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. Camaçari, 09 de 
Fevereiro de 2017. ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. 
Diretor Superintendente.

Processo Administrativo nº. 034/2017. Dispensa n°: 
008/2017. Objeto: contratação de empresa para 
intermediação entre empresa e instituição de ensino – 
Estágio.Valor: 4.900,00 (Quatro mil e novecentos 
reais);Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.Contratado: 
CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE. 
Camaçari, 22 de Fevereiro de 2017. ARMANDO 
YOKOSHIRO FILHO. Diretor Superintendente

Processo Administrativo nº. 036/2017. Dispensa n°: 
010/2017. Objeto: Aquisição de camisa polo 
(Farda).Valor: R$7.920,00 (sete mil,novecentos e vinte 
reais). Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.Contratado: 
IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CAMISETAS LTDA. Data: 22/02/2017.ARMANDO 
YOKOSHIRO FILHO. Diretor Superintendente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
.Processo Administrativo nº. 024/2017. Inexigibilidade 
n°: 003/2017. Objeto: inscrição de duas servidoras no II 
Congresso Brasileiro da Associação Nacional dos 
DETRANS. Valor: R$ 500,00 (Quinhentos reais); 
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c art. 13, VI, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.Contratado: 
LEK SOLUÇÕES EM EVENTOS. Camaçari, 01 de 
Fevereiro de 2017. ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. 
Diretor Superintendente.
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