
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

576233.7117m e E 8595774.3354m; Deste ponto segue-
se com a direção de 45°32'23,89” e distância de 11.502m 
até o vértice P06, de coordenadas N 576241.9214m e E 
8595782.3918m; Deste ponto segue-se com a direção 
de 44°22'21,29'' e distância de 39,5m até o vértice P01, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Ao todo a 
poligonal possui 5.509,18m2. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georeferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24 Sul. ”

oArt. 2 A doação a que se refere o art. 1º desta Lei será 
efetuada mediante as seguintes condições:

I.  Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses, 
contado da data da lavratura da Escritura de Doação, 
para o SENAI dar início às obras de Construção da 
Unidade, e de 02 (dois) anos para concluí-la, contado 
este último prazo, do início das obras;

II. No caso de eventual necessidade, o Município poderá 
prorrogar os prazos estabelecidos no inciso I deste 
artigo, uma única vez, por período não superior a 18 
(dezoito) meses, após a análise do pedido 
fundamentado apresentado pelo SENAI com a 
respectiva comprovação do relevante motivo para o 
pedido de prorrogação;

o  Art. 3 No caso de inadimplemento do SENAI quanto ao 
estabelecido nos incisos I do Art. 2º, sem razão que o 
justifique, ou no caso de não cumprimento dessa mesma 
obrigação dentro do prazo eventualmente prorrogado, 
as áreas doadas deverão ser revertidas ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nele introduzidas, 
independentemente de qualquer notif icação, 
interpelação ou ação judicial específica, nos termos do 
inciso II desse Art. 2º, não cabendo aos donatários 
qualquer direito a indenização.

o  Art. 4 Todas as condições estabelecidas nesta Lei 
deverão constar expressa e obrigatoriamente da 
escritura pública de doação a ser lavrada pelo SENAI.

o  Art. 5 As despesas decorrentes da escritura de doação 
a ser lavrada, bem assim de seu registro e averbações 
junto aos Cartórios competentes, serão encargos do 
SENAI.

o Art. 6 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI N° 1455/2016
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

Autoriza o Município a doar as áreas 
indicadas pela poligonal descrita, integrante 
do Loteamento Espaço Alpha, no Município 
de Camaçari, ao SENAI  (Serviço Nacional 
de Aprendizagem da Indústria), para que 
essa entidade construa e mantenha uma 
Unidade definitiva de ensino no local e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, 
Faz saber que o Plenário aprovou e o Senhor Prefeito 
sanciona a seguinte Lei:

oArt. 1  Fica o Poder Executivo autorizado a Doar ao 
SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL (Departamento Regional Bahia – 
SENAI/DR/BA), pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, com CNPJ: 03.795.071/0001-16, uma 

2área de terra de 5.509,00m  (cinco mil, quinhentos e 
nove metros quadrados), identificada pela poligonal 
discriminada no parágrafo único desse artigo, registrada 

ojunto ao Cartório de Registro de Imóveis do 2  Ofício da 
comarca de Camaçari como objeto de desapropriação e 
sob a Matrícula nº 22.493, integrante do referido 
Loteamento Espaço Alpha, localizado na Avenida Jorge 
Amado na sede desse Município, onde a referida 
entidade deverá construir, implantar e manter uma 
UNIDADE definitiva do SENAI.

Parágrafo único.  A área que está autorizadas a ser 
objeto de doação está compreendida dentro da poligonal 
abaixo descrita, onde se constatou ser área real de 

25.509,18m  (cinco mil, quinhentos e nove metros 
quadrados e dezoito decímetros quadrados):

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de 
coordenadas N 576269.5446m e E 8595810.6267m; 
Deste ponto segue-se com a direção de 134°22'21,58” e 
distância de 88m até o vértice P02, de coordenadas N 
576332.4476m e E 8595749.0863m; Deste ponto 
segue-se com a direção de 224°22'21,48” e distância de 
62,5 m até o vértice P03, de coordenadas N 
576288.7400m e E 8595704.4109m; Deste ponto 
segue-se com a direção de 314°22'21,54 e distância de 
89,174m até o vértice P04, de coordenadas N 
576224.9979m e E 8595766,7722m; Deste ponto 
segue-se com rumo de 49°2'36,38” e distância de 
11.538m até o vértice P05, de coordenadas N 
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Parágrafo único. Para fins de cumprimento deste artigo, a 
Secretaria da Fazenda deverá através de Portaria 
constituir Comissão para apuração da Dívida Fundada.

ADIANTAMENTOS

Art. 3º - É vedada a requisição de adiantamento, a partir do 
dia 07 de novembro de 2016, independente dos prazos 
estabelecidos pela legislação vigente para aplicação e 
prestação de contas.

Parágrafo único. As despesas relativas a adiantamentos 
concedidos, pendentes de liquidação por falta de 
comprovação, não poderão ser inscritas em Restos a 
Pagar e a prestação de contas deverá ser realizada até o 
dia 30 de novembro de 2016, sob pena de 
responsabilidade.

CRÉDITOS ADICIONAIS E EMPENHOS

Art. 4º - As unidades orçamentárias das Secretarias ou 
unidades equivalentes da Administração Indireta deverão 
encaminhar à Coordenadoria de Orçamento, as 
solicitações para abertura de créditos adicionais ao 
Orçamento vigente, de acordo com suas necessidades e 
observando os limites estabelecidos na Programação 
Financeira, até o dia 18 de novembro de 2016, 
ressalvados os casos excepcionais, devidamente 
autorizados pelo Chefe do Executivo.

Art. 5º - Só poderão ser emitidos empenhos até o dia 09 de 
dezembro do corrente ano, ressalvados os casos 
excepcionais, devidamente autorizados pelo Chefe do 
Executivo, e os referentes a:

I – Pessoal e encargos sociais;
II – Encargos de amortização da dívida pública;
III – Transferências para Entidades da Administração 
Descentralizadas;
IV – Contas de energia, água e telefone;
V – Contratos continuados;
VI – Precatórios.

PAGAMENTOS

Art. 6º - Os pagamentos de despesas poderão ser 
efetuados até 23 de dezembro de 2016.

§ 1º - Os casos excepcionais poderão ser pagos até o 
último dia útil do exercício de 2016, com a devida e 
expressa autorização do Chefe do Executivo. A Secretaria 
da Fazenda deverá estornar os pagamentos referentes às 
ordens bancárias que não tenham sido encaminhadas às 
instituições bancárias em tempo hábil para o seu 
processamento, dentro do exercício financeiro.  

§ 2º - A Secretaria da Fazenda, através da Coordenação 
Financeira remeterá à Contabilidade até o dia 02 de 
janeiro de 2017, extratos bancários em 03 (três) vias 
acompanhadas das respectivas conciliações de todas as 
contas bancárias que tenham movimentado recursos 
financeiros.

§ 3º - A Secretaria da Fazenda deverá lavrar Termo de 
Conferência de Caixa no último dia do mês de dezembro, 
por comissão designada pelo Secretário da Fazenda.
                       
 § 4º - A Comissão de que trata o § 3º deverá ser constituída 

DECRETO Nº. 6551/2016
DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

Dispõe sobre prazos e procedimentos 
relativos ao encerramento do exercício 
financeiro do ano de 2016, para os Órgãos 
e Entidades da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto na Lei Federal Nº 4.320/64, na Lei 
Complementar nº 101/00 e nas Resoluções nºs 1060/05, 
1121/05 e 1311/12 do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado da Bahia com suas alterações,

DECRETA

Art. 1º - Ficam estabelecidas as normas que visam 
disciplinar os procedimentos e prazos a serem observados 
pelos Órgãos da Administração Pública Direta, entidades 
da Administração Pública Indireta e Fundos Especiais, no 
que concerne ao encerramento do exercício de 2016, na 
forma a seguir:

I – os agentes públicos responsáveis pelas unidades 
mencionadas neste artigo, para fins de encerramento do 
exercício de 2016, deverão promover o levantamento 
completo dos inventários físicos e financeiros dos valores 
em tesouraria, dos materiais em almoxarifado, ou em 
outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, 
estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive 
imóveis, que são objeto de registros contábeis, 
conciliando os saldos contábeis com o resultado desse 
levantamento, efetuando ajustes necessários nos prazos 
definidos neste Decreto, de acordo com o princípio 
contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e 
consistência das informações sobre o patrimônio do órgão 
ou entidade;
     
II – é de inteira responsabilidade dos ordenadores de 
despesas dos órgãos e entidades relacionadas no caput, a 
fidedignidade das informações constantes nos balanços 
demonstrativos e relatórios contábeis;
 
III – a inobservância dos prazos dispostos neste Decreto 
implicará na responsabilidade dos agentes públicos 
envolv idos,  encarregados pelas informações 
orçamentárias, contábeis, financeiras e patrimoniais, 
dentro das suas respectivas competências, ensejando 
apuração de responsabilidade conforme previsto no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari. 

DÍVIDA FUNDADA

Art. 2º - A Secretaria da Fazenda deverá solicitar dos 
órgãos com os quais mantenha contrato, extratos, com 
informação atualizada da dívida fundada e encaminhar até 
o dia 03 de janeiro de 2017 para o setor de Contabilidade.
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I – adiantamento em geral;
II – diárias;
III – despesas de exercícios anteriores; e
IV – despesas de pessoal em geral.
 
Art. 11 - A Contabilidade cancelará, até o dia 31 de 
dezembro de 2016, todos os Restos a Pagar Não 
Processados referentes ao ano de 2015, mediante 
Processo Administrativo.
                        
§ 1º - As Secretarias deverão encaminhar para a 
Controladoria até o dia 10 de novembro de 2016 a relação 
dos Restos a Pagar do período de 2005 a 2015, que não 
foram pagos até a data, justificando, por empenho, o não 
pagamento

§ 2º - Para fins de cumprimento do caput deste artigo, a 
CGM solicitará de cada Secretaria o envio de Processo 
Administrativo para fins do cancelamento previsto no 
presente artigo.

SUBVENÇÕES SOCIAIS

Art. 12 - Todo recurso público repassado a título de 
subvenção social às entidades civis deverá ser prestado 
contas ao município no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou 
da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter 
sido feito em parcela única.

 § 1º - Caso a aplicação não se dê em sua totalidade dentro 
do exercício em que os recursos foram liberados, deverão 
ser prestadas contas da aplicação parcial desses recursos 
até o dia 16 de dezembro do corrente ano.

§ 2º - A entidade civil que, no prazo estabelecido, não 
prestar contas dos recursos que foram repassados, será 
descredenciada para o recebimento de novas subvenções 
ou auxílios, mediante ato do Executivo Municipal, a ser 
encaminhado ao TCM, sem prejuízo de vir este a proceder 
à respectiva tomada de contas, conforme disposto no 
art.8º da Resolução nº 1121/05 do Tribunal de Contas dos 
Municípios. 

§ 3º - O prazo máximo para repasse de subvenções 
sociais no ano de 2016 será até 25 de novembro do 
corrente ano.

INVENTÁRIO

Art. 13 - O inventário dos bens patrimoniais móveis, e 
imóveis deverá ser enviado pela Secretaria de 
Administração, através da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio, à Contabilidade do Município, até o dia 30 de 
dezembro de 2016. 

Parágrafo único. O inventário deverá ser realizado de 
acordo com o previsto na Instrução Normativa Nº 02 de 
15 de abril de 2011 e Instrução Normativa n°07 de 20 de 
agosto de 2015, da Controladoria Geral do Município e 
apresentará certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de 
Administração e pelo responsável pelo patrimônio, 
atestando que todos os bens do município (ativo 
permanente) encontram-se registrados no livro tombo e 
submetidos a controle apropriado, estando ainda, 
identificados por plaquetas para fins de atendimento à 
Resolução 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

.

por servidores que não façam parte da Tesouraria ou 
Coordenação Financeira.

RESTOS A PAGAR

Art. 7° - Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, 
distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas conforme disposto no art. 36 da Lei nº 
4.320/64, na seguinte forma:

I – Restos a Pagar Processados são aquelas despesas 
que completaram o estágio da liquidação e que se 
encontram prontas para pagamento; e 

II – Restos a pagar Não Processados são as despesas 
que concluíram o estágio do empenho e que se encontram 
pendentes de liquidação e pagamento.

Art. 8° - A geração das despesas classificadas como 
“Restos a Pagar”, no âmbito de cada Órgão e Entidade 
equivalente da Administração Direta e Indireta será de sua 
inteira responsabilidade e deverá cumprir o disposto neste 
Decreto, observando o princípio da competência e a 
suficiência de caixa, na respectiva Fonte de Recurso 
para seu atendimento, conforme o art.42 da Lei 
Complementar nº 101/2000-LRF.

Art. 9° - Serão inscritos em Restos a Pagar Não 
Processados os empenhos reconhecidos pelo 
Ordenador de Despesa, quando o serviço ou material 
contratado tenha sido prestado ou entregue e que se 
encontre, em 31 de dezembro, em fase de verificação do 
direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para 
cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver 
vigente, observando o artigo 8º deste Decreto.

§ 1º - As inscrições de que trata o caput, não liquidadas 
impreterivelmente até 31 de março do exercício seguinte, 
poderão ser cancelados pela Unidade Gestora, através de 
processo administrativo. 

§ 2º - Excepcionalmente, no curso do exercício em que 
ocorrer o cancelamento poderão ser restabelecidos os 
Restos a Pagar cancelados nos termos do §1º, desde que 
fundamentado em relatório aprovado pela Coordenadoria 
de Orçamento, contendo no mínimo, os seguintes 
elementos:

I – legalidade do objeto;
II – certificação da necessidade do objeto;
III – atestado de disponibilidade de recursos, firmado pela 
Unidade Gestora em se tratando de recursos vinculados, 
ou da Secretaria da Fazenda no tocante aos recursos 
livres;
IV – conveniência administrativa; e 
V – aprovação por parte do Ordenador da Despesa.

§ 3º - O prazo de execução do restabelecimento de que 
trata o § 2º fica limitado a, no máximo, 30 (trinta) dias 
corridos a contar da data da aprovação do relatório pela 
Coordenadoria de Orçamento.

Art. 10 - É vedada a inscrição em Restos a Pagar Não 
Processados de despesas empenhadas para o 
atendimento de:

PÁGINA 03PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO ANO XIV - Nº  696 - de 29 de Outubro a 04 de Novembro de  2016 - 



Art. 21 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE OUTUBRO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº. 6552/2016
DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

Estabelece o CALENDÁRIO FISCAL, 
define procedimentos para pagamento e 
fixa índice de atualização monetária dos 
tributos municipais para o EXERCÍCIO DE 
2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMACARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 16 de dezembro de 
2009, 

DECRETA

Art. 1°  Este Decreto estabelece procedimentos e fixa o 
vencimento, para o Exercício de 2017, dos seguintes 
tributos:

I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 
II - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos 
Sólidos Domiciliares -  TRSD; 
III - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis - ITIV;
IV - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - 
ISSQN;
V - Taxa de Licença de Localização - TLL; 
VI - Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF; 
VII - Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública - COSIP; 
VIII - Taxa de Licença para exposição de publicidade nas 
vias e logradouros públicos e em locais expostos ao 
publico - TLP; 
IX - Taxa de Licença de Urbanização - TLU;
X - Taxa de Vigilância Sanitária - TVS;
XI- Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA. 

Art. 2°  O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU poderá ser pago, em parcela única, com 
redução de 10% (dez por cento) ou em até dez parcelas, 
sem descontos, com vencimento da parcela única ou da 
primeira parcela, em 10 (dez) de março de 2017, e as 
parcelas restantes no dia 10 (dez) dos meses 
subsequentes. 

§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 
30,00 (trinta reais). 

§ 2º. Para pleitear o incentivo do ¨IPTU VERDE¨, o 
interessado deverá formalizar requerimento, devidamente 
instruído com os documentos, e na forma do Código 
Tributário Municipal, e alterações posteriores, até 30 de 
junho de 2017, para efeito de cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU, do Exercício de 2018.

Art. 3°  A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 

DÍVIDA ATIVA

Art. 14 - O Livro da Dívida Ativa deverá ser elaborado pela 
Secretaria Municipal da Fazenda e encaminhando à 
Contabilidade até o dia 04 de janeiro de 2017.

§ 1º - A Secretaria da Fazenda designará comissão 
específica através de Portaria para apuração da Dívida 
Ativa Tributária e Não Tributária.

§ 2º - O Livro da Dívida Ativa deverá conter relação de 
valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária, 
discriminados por contribuinte, corrigidos e contendo a 
última inscrição efetivada em controle próprio, devendo 
ainda, apresentar certidão firmada pelo Prefeito, 
Secretário da Fazenda e encarregado responsável pelo 
setor atestando estarem os valores devidamente 
registrados. 

§ 3º - A Secretaria da Fazenda deverá encaminhar à 
Contabilidade, até o dia 08 de janeiro de 2017, 
demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas 
de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e 
valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, 
bem como da evolução do montante dos créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa com o 
objetivo de cumprir o que determina o art.13 da Lei 
Complementar nº 101/00. 

PRECATÓRIOS

Art. 15 - A relação dos processos judiciais deverá ser 
elaborada pela Procuradoria Geral do Município e 
encaminhada à Contabilidade, até o dia 04 de janeiro de 
2017.

Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município 
designará comissão específica através de Portaria para 
apuração dos valores dos precatórios atualizados junto ao 
Tribunal de Justiça.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - Não deverão ser contraídas despesas que não 
possam ser pagas integralmente dentro do exercício 
financeiro ou inscritas em restos a pagar, sem que haja 
disponibilidade de caixa para o seu cumprimento, sob 
pena de responsabilidade. 

Art. 17 - As disposições contidas neste Decreto aplicam-
se, no que couber, aos Órgãos e entidades da 
Administração Descentralizada.

Art. 18 - Para fins de cumprimento do Inciso III Artigo 50 da 
Lei 101/2000 os órgãos da administração direta e indireta 
deverão encaminhar à Contabilidade as demonstrações 
contábeis de 2016 até o dia 04 de janeiro de 2017.

Art. 19 - O não cumprimento das disposições contidas 
neste Decreto implicará em responsabilidade funcional e 
pessoal do servidor.

 Art. 20 - As Entidades que recebam Subvenções Sociais e 
possuam parcela prevista no Plano de Trabalho para 
recebimento no mês de dezembro não estão enquadradas 
no § 3º do artigo 12 deste Decreto.
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Subítens 7.01, 7.02, 7.04, 7.06, 7.07, 7.10 e 7.11 da Lista 
ode Serviços tributáveis pelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, 

oem conformidade com o Decreto n  6.070/2015,  a Portaria 
o oSefaz n  029/2015 e a Instrução Normativa Sefaz n  

008/2015;

V – Os contribuintes que comercializem ou distribuam 
tarifas de embarque de passageiros ou bilhetes / ingressos 
para estacionamentos e congêneres previstos, 
respectivamente, nos subítens 20.01 e 11.01 da Lista de 

oServiços tributáveis pelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, 
deverão demandar a emissão da Autorização para 
Impressão de Documentário Fiscal – AIDF - junto a 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF –, nos 

otermos da Instrução Normativa Sefaz n  007/2015, além de 
obrigatoriamente estarem credenciados para emissão de 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – através de 
acesso via usuário e senha do Sistema Tributário 
Municipal onde deverão emitir NFS-e, por competência, 
para recolhimento do ISS referente à prestação destes 
serviços nos termos do Inciso I:

a) Para os contribuintes que eventualmente ainda não 
possuam inscrição no Cadastro de Atividades Municipal 
ou tendo a referida inscrição ainda não possuam usuário e 
senha do Sistema Tributár io Municipal  com 
Credenciamento para emissão de NFS-e, o recolhimento 
do ISS correspondente deverá ser realizado de forma 
antecipada no momento da emissão da AIDF através de 
emissão de guia pela Central de Atendimento Municipal – 
CAM - ou pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – 
CAF;

Art. 6°  As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, nos 
otermos do Decreto Municipal n  6.540/2016, deverão, 

dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do Art. 211 da Lei 
oMunicipal n  1.039 / 2009, qual seja 10 (dez) dias após o 

prazo determinado para a entrega ao Fisco Estadual ou 
Federal, apresentar para a Secretaria da Fazenda do 
Município de Camaçari/Ba os arquivos digitais do Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED de sua confecção, 
devidamente assinados e validados digitalmente, e 
correspondentes às ultimas transmissões dentro do 
período decadencial efetuadas aos ambientes estaduais e 
nacional do SPED.

Parágrafo único. A não entrega dos documentos fiscais 
acima, aplicar-se- á ao infrator as penalidades descritas no 

o§ 2º do artigo 211 da Lei n  1.039/2009, por cada tipo de 
documento, e por exercício fiscal, sem prejuízo as demais 
penalidades averiguadas e tipificadas na legislação 
nacional e/ou municipal. 

Art. 7°.  O prazo para escrituração do Demonstrativo 
Mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- DMI e da Declaração de Retenção na Fonte - DRF, com 
ou sem movimento tributário, será até a data de 
vencimento disposto no art. 5°, inciso I, deste Decreto.

Art. 8°.  A Taxa de Licença de Localização - TLL será 
recolhida de uma só vez, antes do licenciamento da 
atividade, obedecidos os procedimentos regulamentares.
 
Art. 9°.  A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF 
poderá ser paga em parcela única, até o dia 30 (trinta) de 
Setembro de 2017, ou em duas parcelas, com vencimento 
da primeira parcela na mesma data da parcela única e a 
segunda até o dia 31 (trinta e um) de Outubro de 2017.

Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, será lançada 
anualmente, em conjunto com o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, à exceção 
dos imóveis enquadrados na categoria de uso industrial 
de médio e grande porte, cujo lançamento será feito 
separadamente, e poderá ser paga, sem desconto, em 
parcela única ou em até dez parcelas, nos mesmos 
vencimentos do IPTU correspondente. 

Art. 4°  O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis - ITIV será recolhido em parcela única, 
observado o seguinte:
I - antes da realização do ato, ou da lavratura do 
instrumento público ou particular que configurar a 
obrigação; 
II - em até 30 (trinta) dias: 
a) nas transmissões realizadas em virtude de sentença 
judicial, contados da sentença que houver homologado 
seu cálculo.
b) nas tornas ou reposições em que sejam interessados 
incapazes, contados da data em que se der a 
concordância do Ministério Público;
c) na arrematação ou adjudicação, contados da data em 
que tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicação, 
ainda que haja recurso pendente;
d) nas promessas de compra e venda de unidade 
imobiliária para entrega futura do imóvel, contados da data 
da assinatura do contrato;
e) nas transmissões cujo instrumento tenha sido lavrado 
em outro Município, contados da data da sua lavratura.

§ 1º. obrigatoriamente a guia de informação do ITIV, terá o 
vencimento de 30 (trinta) dias. 

§ 2º.  As empresas com atividade de loteamento, 
construção e incorporação de imóveis estão obrigadas ao 
envio trimestral dos dados dos adquirentes.

Art. 5° - O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- 
ISSQN será pago: 

I - até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência do 
fato gerador, para as atividades cuja base de cálculo seja a 
receita tributável; 

II – dentro mês em que ocorrer o fato gerador:
a) quando sob regime de estimativa na condição de 
Profissional Autônomo; 
b) as sociedades de profissionais, previstas no artigo 127 
da Lei 1.039/2009. 

III - até 5 (cinco) dias úteis após ciência da Notificação de 
Lançamento do ISS Estimado a ser realizado pela 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF - referente a 
realização dos eventos, quando se tratarem de diversões, 
shows, lazer, entretenimentos e congêneres previstos no 
ítem 12 e seus subítens e no subitem 3.03 da Lista de 

oServiços tributáveis pelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, 
oem conformidade com o Decreto n  6.070/2015,  a Portaria 

o oSefaz n  028/2015 e a Instrução Normativa Sefaz n  
007/2015;

IV – até 5 (cinco) dias úteis após ciência da Notificação de 
Lançamento do ISS Estimado a ser realizado pela 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF - referente 
as atividades de implantação e adequação de lojas e 
demais espaços comerciais e de prestação de serviços 
pertencentes a Centros Comerciais, previstas nos 
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dias da data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 14. O pagamento da Taxa de Licença de Urbanização 
- TLU será feito antes da entrega do alvará.

Parágrafo único. A caducidade do Alvará de Licença 
implicará no pagamento de novo alvará. 
Art. 15  A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS será recolhida 
no início da atividade, antes da entrega do alvará e por 
ocasião de sua renovação. 

Parágrafo único. A renovação do alvará de saúde deverá 
ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) dias da 
data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 16. A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA será 
lançada e cobrada no momento do requerimento para a 
realização dos procedimentos discriminados no § 1° do 
art.180 da Lei n° 1.039/2009.

Art. 17. Quando o vencimento do tributo recair em dia de 
sábados, domingos ou feriados, o pagamento fica 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 18. Os tributos lançados de ofício poderão ter o seu 
valor impugnado administrativamente até 30 (trinta) dias a 
contar da data da notificação.

§ 1º  O sujeito passivo que não concordar com os débitos 
fiscais decorrentes dos tributos lançados conjuntamente, 
poderá efetuar o pagamento do(s) tributo(s) não 
impugnado, sem dispensa de qualquer dos acréscimos 
legais após o vencimento. 

§  2º. O pagamento individual de quaisquer dos tributos 
sujeitos a lançamento conjunto, poderá ser realizado 
mediante solicitação do contribuinte, no prazo de 30 dias, 
a contar da notificação do lançamento.

§  3º. O pagamento de quaisquer das parcelas relativas 
aos tributos lançados conjuntamente, vincula o 
contribuinte e impede a posterior decomposição para 
pagamento individual de quaisquer dos tributos sujeitos a 
lançamento conjunto.

Art. 19. Ficam atualizados monetariamente, pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, 
acumulado no período de outubro de 2015 a setembro de 
2016, no percentual de 8,78% (oito vírgula setenta e oito 
por cento), a partir de 1° de janeiro de 2017, os valores 
definidos em Lei de composição das bases de cálculo dos 
tributos municipais, preços públicos, rendas, penalidades 
acessórias, créditos tributários ou não, em favor da 
municipalidade, e outros acréscimos legais estabelecidos 
em quantias fixas. 

§ 1º. Aplica-se a atualização descrita no caput deste artigo 
aos valores referentes a tributos, rendas, jetons, multas, e 
seus acréscimos legais, bem como a outros valores 
também estabelecidos em quantias fixas.

§ 2º. Para os tributos com lançamento misto ou por 
homologação a atualização monetária será mensal, com 
valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial - IPCA-E, até o mês anterior ao 
pagamento do tributo. 

§ 3º. A Unidade Fiscal Municipal - UFM, para o exercício de 

Art. 10.  Os contribuintes terão até o dia 30 de Junho de 
2017 para fornecerem, à Secretaria da Fazenda, os dados 
necessários para o cálculo do valor da TFF a ser lançada.

§ 1º.   A Taxa será calculada de acordo com a Tabela de 
Receita n° IV, anexa a Lei 1.039/2009 alterada pela Lei 
1.132/2010, e o lançamento se dará com base na 
declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com a 
receita bruta anual apurada no sistema tributário municipal 
ou com base em informações adquiridas através de 
convênios com outros órgãos públicos. 

§ 2º  Ficam dispensados do cumprimento desta Obrigação 
Acessória os Contribuintes cadastrados no Sistema 
Tributário Municipal com Status de Micro Empreendedor 
Individual – MEI – devendo os mesmos estarem 
enquadrados nesta condição em todo o Exercício de 2015. 
Para estes casos a obtenção da informação da receita 
bruta anual para fins de enquadramento na Tabela de 
Receita n° IV será obtida através de convênios firmados 
com outros órgãos públicos.

§ 3º  A dispensa prevista no Parágrafo 2º se estende aos 
Contribuintes cadastrados no Sistema Tributário Municipal 
com Status de Micro Empreendedor Individual – MEI – que 
tenham iniciado suas atividades no decorrer do Exercício 
de 2015 e que tenham se mantido nesta condição até o 
final deste Exercício.

§ 4º  Os Contribuintes que forem excluídos do Regime de 
Micro Empreendedor Individual – MEI – ou que mesmo 
estando sob esta condição não possuíam inscrição no 
Cadastro Mobiliário antes do final do Exercício de 2015 
estão obrigados ao cumprimento da Obrigação Acessória 
prevista no caput deste Artigo.

Art. 11 Na baixa da atividade do estabelecimento, a TFF é 
devida integralmente, salvo se o pedido de baixa for 
protocolado até o último dia útil do mês de dezembro do 
exercício anterior. 

Art. 12. A Contribuição para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP terá seu lançamento: 

I - anual, quando não possuir ligação ao sistema de 
fornecimento de energia;
II - mensal, quando possuir ligação regular ao sistema de 
fornecimento de energia, pública ou privada.

§ 1° O lançamento desta Contribuição na forma mensal 
será feito na nota fiscal de consumo de energia elétrica e o 
pagamento será feito na data do seu vencimento.

§ 2° O pagamento da Contribuição anual será feito em 
conjunto com IPTU, ou separadamente, quando não 
houver a incidência deste Imposto, em parcela única, sem 
desconto, ou em até dez parcelas, com vencimento nas 
mesmas datas do Imposto.

Art. 13 - A Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos ao 
público - TLP será paga:

I - antes da expedição do alvará, para o início da 
veiculação da publicidade;
II - anualmente, quando da renovação do alvará. 
Parágrafo único. A renovação do alvará de publicidade 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) 
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alterações trazidas pela Lei nº 1.210/2011, combinado 
com o Art. 52, §2° da Lei 1.039/2009.

Art. 2º  Art. 3º do Decreto 6133/2015, de 09 de novembro 
de 2015, publicado no DOM nº 646, para fazer constar a 
seguinte redação:

Art. 3º - O deferimento deste pleito diz respeito apenas 
ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e a Taxa 
de Coleta, Remoção e Sólidos Domiciliares – TRSD na 
inscrição imobiliária nº 0000516428.

Art. 3º   Altera o Art. 4º do Decreto 6133/2015, de 09 de 
novembro de 2015, publicado no DOM nº 646, para fazer 
constar a seguinte redação:

Art. 4º O benefício fiscal concedido terá vigência 
apenas nos exercícios de 2015 e 2016, devendo o 
requerente protocolar novo pedido antes da expiração 
do período concessivo, considerando que seus 
efeitos cessam automaticamente a partir do primeiro 
dia do período para o qual o interessado deixar de 
promover a continuidade do reconhecimento da 
isenção, conforme dita o Art. 179, § 1º do CTN.

Art. 4º A renovação da isenção ora concedida, que tem 
como beneficiária a requerente Sra. Tereza Cristina do 
Rosário Sousa, fica condicionada ao protocolo de novo 
pedido até 31 de dezembro de cada exercício, tendo em 
vista que o fato gerador do IPTU ocorre no 1º dia de janeiro 
de cada exercício civil, se persistirem os requisitos legais 
para a concessão da referida isenção.

Art. 5º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir da data do 
requerimento, qual seja 09 de dezembro de 2014, 
revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 81/2016
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições

 RESOLVE

2017, terá no valor de R$ 3,224930 (Três inteiros virgula 
duzentos e vinte e quatro centésimos e novecentos e trinta 
milésimos de Real).

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2017.

Art. 21 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6553/2016
DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

Altera dispositivos do Decreto nº 
6133/2015, de 09 de novembro de 2015, 
DOM nº 646, que concede isenção de 
tributos da competência Municipal em 
favor de TEREZA CRISTINA DO ROSÁRIO, 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no Art. 103, inciso VIII da Lei 1.039/2009, com as 
alterações trazidas pela Lei nº 1.210/2011, e o teor do 
Processo Administrativo nº 20738/2014, de 09 de 
dezembro de 2014, 

CONSIDERANDO a Decisão exarada pelo Conselho 
Municipal de Contribuintes, que deu provimento ao 
Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo 
Secretário da Fazenda, para limitar o alcance do benefício 
ao exercício de 2015 e, em aproveitamento do ato por 
economia processual e com fundamento no princípio da 
razoabilidade, para 2016, haja vista que o requerimento foi 
protocolado em outubro de 2014, mas somente foi 
concluído em janeiro de 2016, quando foi despachado o 
processo pelo Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, assim como, e estende os efeitos da 
isenção concedida à TRSD – Taxa de Coleta, Remoção e 
Sólidos Domiciliares.

DECRETA

Art. 1º  Altera o Art. 1º do Decreto 6133/2015, de 09 de 
novembro de 2015, publicado no DOM nº 646, para fazer 
constar a seguinte redação:

Art. 1º - Fica concedida a isenção de 100% (cem por 
cento) do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e 
TRSD – Taxa de Coleta, Remoção e Sólidos 
Domiciliares à inscrição imobiliária nº 0000516428, de 
propriedade de ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA NETO e 
TEREZA CRISTINA DO ROSÁRIO, situado na Rua do 
Canal Sete do Canal 22, Gleba A, Camaçari/Bahia, 
CEP: 42.807-570, conforme permissivo legal previsto 
no Art. 103, inciso VIII da Lei 1.039/2009, com as 
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DESIGNAR, os servidores, Fabiana Estevão da Silva 
Montenegro , Cad. 60603-6, Maria Suzana Batista Freire 
, Cad.37363-9 e Marco Aurélio Cavalcante Pavã, Cad. 
38.729-0, para sob a presidência do primeiro, compor a 
Comissão que irá atestar os serviços prestados através 
do Contrato n° 050/2016, firmado com a Prefeitura 
Municipal de Camaçari em 03 de Fevereiro de 2016 e a 
Imprensa Nacional.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Camaçari, EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 82/2016
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições

 RESOLVE

DESIGNAR, os servidores, FABIANA MONTENEGRO, 
Cad. 60603-6, MARIA SUZANA BATISTA FREIRE, 
Cad.37363-9 e MARCO AURÉLIO CAVALCANTE PAVÃ, 
Cad. 38.729-0, para sob a presidência do primeiro, compor 
a Comissão que irá atestar os serviços prestados através 
do Contrato n° 015/2016, firmado com a Prefeitura 
Municipal de Camaçari em 29 de Janeiro de 2016 e a 
Empresa Gráfica da Bahia – EGBA.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Camaçari, EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 451/2016
SERVIDOR: Saulo Santos de Jesus
CADASTRO: 61802     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2010 a 30/09/2015
GOZO: A partir de 01 de Novembro de 2015

PORTARIA N° 452/2016
SERVIDOR: Telma Elisabete S.Dantas
CADASTRO: 7367     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 15/10/2000 a 14/10/2005
GOZO: A partir de 01 de Novembro de 2016

PORTARIA N° 453/2016
SERVIDOR: Mirian Eugenia dos S. Reis
CADASTRO: 7241     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 16/05/2000 a 15/05/2005
GOZO: A partir de 01 de Novembro de 2016

ERRATA – EDITAL DE VALIDAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2016

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA a Errata referente à publicação do Edital de 
Validação das Inscrições do Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2016, que passa a ter a seguinte 
redação especificada:

Onde se lê: 

ANEXO III DO EDITAL DE VALIDAÇÃO DAS 
INCRIÇÕES

INSCRIÇÕES INVALIDADAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016

VIGILANTE
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Leia-se:

ANEXO II DO EDITAL DE VALIDAÇÃO DAS 

INCRIÇÕES

INSCRIÇÕES VALIDADAS

VIGILANTE 
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Camaçari/BA, em 26 de Outubro de 2016.

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA
Presidente da CPSS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
AVALIAÇÃO PRÁTICA PARA MOTORISTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

001/2016

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, em conformidade 
com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA, a CONVOCAÇÃO 
PARA AVALIAÇÃO PRÁTICA PARA MOTORISTA, nos 
seguintes termos:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos relacionados no 
ANEXO ÚNICO desde Edital, para a realização da 
Avaliação Prática para Motorista, que realizar-se-á nos 
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Observações:

I – O tempo para o estacionamento será de três a seis 
minutos. 

II – O candidato que cometer falta eliminatória ou cuja 
soma dos pontos negativos ultrapasse a 3 (três), ou que 
não apresentar-se no local, horário e na data prevista no 
ANEXO ÚNICO, será considerado inapto na prova de 
direção veicular e, consequentemente, eliminado do 
Processo Seletivo Simplificado, não tendo classificação 
alguma no certame.

III – O candidato que for considerado inapto na etapa de 
estacionamento em vaga delimitada por balizas 
removíveis não poderá prosseguir para etapa seguinte 
(Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural).

IV – A Avaliação Prática para Motorista realizar-se-á, 
independentemente das condições climáticas, na data 
estabelecida para a realização da mesma.

Art. 8º O candidato convocado para a Avaliação Prática 
deverá observar todo o disposto no ANEXO III do Edital de 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016 - Abertura.

Art. 9º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Camaçari/BA, 25 de outubro de 2016.

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA
Presidente da CPSS

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PRÁTICA 
PARA MOTORISTA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 001/2016

CONVOCA-SE:
MOTORISTA – CATEGORIA D

DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2016
LOCAL: ESPAÇO CAMAÇARI 2000

HORÁRIO: 13:00 horas (Horário local do Estado da 
Bahia)

dias 04, 08, 09, 10, 16 e 17 de novembro de 2016 em 
horários ( do observado horário Local do Estado da 
Bahia) e locais fixados para cada grupo, conforme 
disposto no ANEXO ÚNICO.

Art. 2º Conforme o estabelecido no ANEXO III do Edital de 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016-Abertura, “o 
Exame de Direção Veicular, primeira fase da seleção de 
candidatos aos cargos de Motorista “B” e Motorista “D”, 
será realizado perante a CPSS que, convocou técnicos da 
28ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) - 
Camaçari/BA para acompanhar as atividades”.

I - A Avaliação Prática para Motorista “D” será realizada 
no Espaço Camaçari 2000, localizado à Avenida Jorge 
Amado (antiga Avenida Leste), S/N – Ponto Certo, 
Camaçari-Ba, conforme cronograma disposto no Anexo 
Único.

II - A Avaliação Prática para Motorista “B” será realizada 
na 28ª Circunscrição Regional de Trânsito 
(CIRETRAN) de Camaçari, localizada à Rua Tenente 
Fernando Antonio Tuy, nº 313 – Ponto Certo, CEP 42800-
001, Camaçari-Ba, conforme cronograma disposto no 
Anexo Único.

Art. 3º É responsabilidade do candidato verificar e 
comparecer ao local na data e horário em que encontra-se 
alocado nos termos do Anexo Único deste Edital. Será 
vedado aos candidatos realizarem a Avaliação Prática 
para Motorista em data, horário ou local diverso do 
correspondente à sua convocação constante no Anexo 
Único deste Edital. Não haverá segunda chamada para a 
realização da Avaliação Prática.

Art. 4º Os candidatos deverão comparecer ao local da 
Avaliação Prática para Motorista com, no mínimo, 30 
(trinta) minutos de antecedência munidos de 
documento (original) da Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH, na categoria igual ou superior à 
pretendida pelo candidato, fazendo uso de óculos ou 
lentes de contato, quando houver tal exigência na 
CNH.

Art. 5º Conforme estabelecido no ANEXO III do Edital de 
abertura n°001/2016 “o candidato deverá estar 
acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, um 
dos membros da comissão, ou técnico convocado, sendo 
que este deve ser pelo menos habilitado na categoria igual 
ou superior à pretendida pelo candidato”. 

Art 6º O Exame de Direção Veicular é composto de 
duas etapas: 
a) Estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis; 
b) Conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural. 

Art. 7º O candidato será avaliado, no Exame de Direção 
Veicular, em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-
se a seguinte pontuação: 

Penalidades do exame de Direção Veicular

a) Uma falta eliminatória: reprovação; 
b) Uma falta grave: 03 (três) pontos negativos; 
c) Uma falta média: 02 (dois) pontos negativos; 
d) Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo. 

PÁGINA 11PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  696 - de 29 de Outubro a 04 de Novembro de  2016 - 



MOTORISTA – CATEGORIA B

DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2016

LOCAL: 28ª CIRETRAN-CAMAÇARI

HORÁRIO: 13:00 horas (Horário local do Estado da 

Bahia)

MOTORISTA – CATEGORIA B

DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2016
LOCAL: 28ª CIRETRAN-CAMAÇARI

HORÁRIO: 13:00 horas (Horário local do Estado da 
Bahia)

MOTORISTA – CATEGORIA D

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016
LOCAL: ESPAÇO CAMAÇARI 2000

HORÁRIO: 13:00 horas (Horário local do Estado da 
Bahia)

MOTORISTA – CATEGORIA B

DATA: 09 DE NOVEMBRO DE 2016

LOCAL: 28ª CIRETRAN-CAMAÇARI

HORÁRIO: 13:00 horas (Horário local do Estado 

da Bahia)

MOTORISTA – CATEGORIA B

DATA: 10 DE NOVEMBRO DE 2016
LOCAL: 28ª CIRETRAN-CAMAÇARI

HORÁRIO: 13:00 horas (Horário local do Estado da 
Bahia)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE 
DE APTIDÃO FÍSICA – TAF PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016

O Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, em conformidade 
com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA, a CONVOCAÇÃO 
PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF, nos 
seguintes termos:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos relacionados no 
ANEXO ÚNICO desde Edital, para a realização do Teste 
de Aptidão Física – TAF, que realizar-se-á nos dias 10 e 11 
de novembro de 2016 em horários fixados para cada 
grupo, conforme disposto no ANEXO ÚNICO.

Art. 2º Conforme o estabelecido no ANEXO IV do Edital de 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016-Abertura, “o 
Teste de Aptidão Física – TAF, primeira fase da seleção de 
candidatos aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e 
Vigilante, será realizado diretamente pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari – PMC, através da Secretaria 
Municipal da Administração – SECAD, acompanhada pela 
Comissão de Processo Seletivo Simplificado”.

I - O TAF será realizado no Estádio Municipal de 
Camaçari – Estádio Armando Oliveira, localizado à 
Avenida Comendador Avelar, s/n – Verdes Horizontes, 
CEP 42801-200, Camaçari-Ba, conforme cronograma 
disposto no Anexo Único.

Art. 3º É responsabilidade do candidato verificar e 
comparecer ao local na data e horário em que encontra-se 
alocado nos termos do Anexo Único deste Edital. Será 
vedado aos candidatos realizarem o TAF em data, horário 
ou local diverso do correspondente à sua convocação 
constante no Anexo Único deste Edital. Não haverá 
segunda chamada para a realização do TAF.

Art. 4º O candidato que na data da realização do certame 

tiver idade inferior a 18 anos (menor de idade) deverá 
comparecer ao local do TAF acompanhado do pai ou da 
mãe ou o responsável legal, sem o qual não fará o Teste de 
Aptidão Física. 

Art. 5º Os candidatos deverão comparecer ao local do TAF 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência 
munidos de documento oficial de identificação com 
foto (original).

Art. 6º Conforme estabelecido no item 6 do ANEXO IV do 
Edital de abertura n°001/2016 “os candidatos deverão 
comparecer trajando roupa apropriada para prática de 
atividades físicas, munidos de ATESTADO MÉDICO 
original ou cópia autenticada em cartório específico para 
tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias da data de 
realização do TAF.”

I - No atestado médico deverá constar, expressamente, 
que o candidato está apto a realizar o TAF, ou a realizar 
exercícios físicos.
 
II – Os candidatos que deixarem de apresentar o atestado 
médico, ou que apresentarem atestado médico onde não 
conste, expressamente, que os mesmos estão aptos a 
realizar o TAF, ou a realizar exercícios físicos, serão 
i m p e d i d o s  d e  r e a l i z a r  o s  t e s t e s ,  s e n d o ,  
consequentemente, eliminados do certame.

III – Será permitido aos candidatos, portar boné, alimentos 
leves, água e protetor solar.

Art. 7º O candidato que não atingir a performance mínima 
em quaisquer dos Testes de Aptidão Física, ou que não 
apresentar-se no horário e na data prevista no ANEXO 
ÚNICO, será considerado inapto e, consequentemente, 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado, não tendo 
classificação alguma no certame.

I – O candidato que for considerado inapto em qualquer 
teste não poderá prosseguir nos demais.

II – O TAF realizar-se-á, independentemente das 
condições climáticas, na data estabelecida para a 
realização da mesma.

III – Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica 
temporários (período menstrual, gravidez, indisposições, 
cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc.) que 
impossibilitem a realização do TAF não serão levados em 
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
privilegiado.

IV – Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o 
candidato que for surpreendido, durante a realização dos 
testes, dando ou recebendo auxílio para a execução dos 
TAF.
 
Art. 8º O candidato convocado para o TAF deverá 
observar todo o disposto no ANEXO IV do Edital de 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016 - Abertura.
 
Art. 9º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Camaçari/BA, 26 de outubro de 2016.
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DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 10:00 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 10:30 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 13:30 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 14:00 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA
Presidente da CPSS

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA-TAF

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 09:00 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 09:30 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)
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DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 09:30 

HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 10:00 

HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 10:30 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 14:30 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 
15:00 HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 09:00 

HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)
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DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 15:00 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

OUTUBRO
PORTARIA N. 027 /2016

DE 31DE  DE 2016.

I N S T I T U I  A  C O M I S S Ã O  PA R A  
ELABORAÇÃO DE NOVO DECRETO 
REGULAMENTAR DA LEI MUNICIPAL Nº. 
1.351, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014, QUE 
INSTITUI O PDF – PRÊMIO POR 
DESEMPENHO FAZENDÁRIO. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, e, especialmente, atendendo o disposto na 
Lei Municipal nº. 1.351, de 26 de setembro de 2014.  
 

RESOLVE:

Art. 1º. A elaboração do Decreto Regulamentar da Lei nº. 
1.351/2014 deverá ser realizada por uma Comissão 
Especial constituída para essa exclusiva finalidade.

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 13:30 

HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 14:00 

HORAS
(Horário Local do Estado da Bahia)

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016 – HORÁRIO: 14:30 
HORAS

(Horário Local do Estado da Bahia)
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PORTARIA Nº. 028/2016.
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, 
devidamente autorizada pelo Art. 15, §8º da Lei Federal 
8.666/1993, considerando a necessidade de disciplinar o 
controle da prestação de serviços executados no âmbito 
da Secretaria da Fazenda,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 
cadastro 61329-7, SERGIO SILVIO SANTOS MIRANDA – 
cadastro 60678-7 e NACLES BERNARDINHO PIRAJÁ 
GOMES, cadastro 62553-7, para a composição da 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO CPQD, especificamente aqueles 
previstos no Contrato Administrativo nº 306/2013, no 
âmbito desta Secretaria.  

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pelo contratado CPQD – CENTRO DE PESQUISAS E 
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES, 
CNPJ: 02.641.663/0001-10, e terá mandato de 01 (um) 
ano.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2016, 
revogando a Portaria nº 010/2016 de 28 de abril de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 
2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 029/2016.
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores LEANDRO SILVA 
SANTOS - cadastro 39705-1,  ELIETE DOS SANTOS, 
cadastro 60768-8, CARLOS JOSÉ DO SACRAMENTO 
MACHADO, cadastro 38896-9, sob a presidência do 
primeiro, para a composição a COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
PELA LINKCON LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 
05.323.742/0001-7, para atestar e certificar a execução e 
recebimento dos serviços prestados no CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 0276/2015, que tem como objeto a 
prestação de serviço de automação de processos e 
gerenciamento eletrônico de documentos (GED) para 

 

Art. 2º. À similitude dos critérios adotados para a definição 
de Metas de Incremento da Arrecadação, a Comissão de 
Elaboração do Decreto Regulamentar do PDF será 
formada por 08 (oito) servidores, com a seguinte 
composição e estrutura:

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda
Presidente da Comissão.

Valdomiro Santana de Oliveira
Matrícula: 3990-1
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Sócrates Bento S. Simões Filho 
Matrícula: 62926-0
Gerente da Arrecadação Fiscal

Alex Vieira Alves
Matrícula: 62648-8
Auditor-Fiscal representante do Grupo Fisco

Leonel Cardial Jacomini 
Matrícula: 63248-7
Representante dos Técnicos Fazendários

Ricardo Freitas Teixeira
Matrícula: 62908
Representante dos Técnicos de Atividade Tributária

Alberto Magalhães Santos
Matrícula: 63585-5
Representante dos Assistentes de Atividade 
Tributária

Adriana do Nascimento Guedes
Matrícula 3869-8
Relatora e Assistente Jurídico

Art. 3º. A exceção da Relatora, todos os membros terão 
direito de voto nas deliberações. 

Art. 4º. A Comissão funcionará no período de 01 de 
novembro de 2016 a 31 de novembro de 2016, quando 
apresentará o resultado do trabalho ao Chefe do Executivo 
Municipal.

Art. 5º. No período de funcionamento, a Comissão poderá 
requisitar aos órgãos competentes e/ou setores 
correspondentes informações históricas de arrecadação 
dos tributos que compõem o prêmio, a previsão 
orçamentária destas receitas para o próximo exercício, 
sem prejuízo de outras requisições que se mostrarem 
necessárias para subsidiar o trabalho desenvolvido. 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA. EM 31 
DE OUTUBRO DE 2016.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 031/2016
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, em cumprimento ao que 
determina o §1º do Art. 5º do Decreto nº 5473, de 25 de 
outubro de 2013,

RESOLVE

Art. 1º 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua 
publicação, com efeitos a partir de 01 de novembro de 
2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CAMILO PINTO FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

RESOLUÇÃO Nº 11/2016.
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas no 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
Setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto na Lei nº 1.351/14, § 
2º do artigo 7º e artigo 14, a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de Novembro de 2016, 
correspondente às fontes de receitas próprias geridas pela 
SEFAZ.

Nos termos do Artigo 3, Inciso III, e do Artigo 4, 
Inciso III, do Decreto 5.472 de 25 de Outubro de 2013 e 
alterações posteriores bem como do Artigo 5, Inciso II, e 
seus Parágrafos Primeiro e Segundo do Decreto 5.473 de 
25 de Outubro de 2013 e alterações posteriores, designo 
os Auditores Fiscais Alex Vieira Lima, Cadastro: 62.648-
8 e Aloísio Alves de Castro Júnior, Cadastro: 62.649-0, 
nos meses de Novembro e Dezembro de 2016 a 
executarem Ordens de Serviço a serem abertas pela CAF 
- Coordenadoria de Arrecadação Fiscal - direcionadas a 
fiscalização de Contribuintes que tomem ou prestem 
serviços de transporte mediante emissão de 
Conhecimentos de Transporte - CTEs.

Art. 2º Pelo exercício das atividades em obediência a base 
legal acima descrita, os Auditores Fiscais ora designados, 
perceberão nos meses de novembro e dezembro de 2016 
a Gratificação de Produtividade Fiscal com pontuação fixa 
de 1.500 (hum mil e quinhentos) pontos.

digitalização do acervo de processos, com fornecimento 
de software de gestão  de processos/protocolo, 
envolvendo atividades de mapeamento, modelagem, 
implantação e manutenção de processos de negócio, 
capacitação, suporte técnico, customização e de mão de 
obra necessária a execução do serviço.  

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pela contratada LINKCON LTDA - EPP, e terá mandato de 
01 (um) ano.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2016, 
revogando a Portaria nº 027/2015 de 27 de outubro de 
2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 
2015.

CAMILO LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº. 030/2016.
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 
cadastro 61329-7, DIOGENS DE MATOS CARVALHO 
JUNIOR, cadastro 39652 e CARLOS JOSÉ DO 
SACRAMENTO MACHADO, cadastro 38896-9, sob a 
presidência do primeiro, para a composição da 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA PRODEB – COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA 
BAHIA, CNPJ: 13.579.586/0001-32, para atestar e 
certificar a execução e recebimento dos serviços 
prestados no Contrato Administrativo nº 0089/2016 e seus 
aditivos, no âmbito desta Secretaria; 

Art. 2º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das Cláusulas Contratuais 
pela contratada PRODEB – COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, 
e terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2016, 
revogando a Portaria nº 010/2016 de 28 de abril de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 
2016.
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A exclusão do Programa de Regularidade Fiscal (PRF) 
implica a perda de todos os benefícios concedidos, 
acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os 
acréscimos legais previstos na legislação municipal à 
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, 
descontados os valores pagos, e a imediata inscrição do 
saldo remanescente na Dívida Ativa, ajuizamento ou 
prosseguimento da execução fiscal, protesto extrajudicial 
e ou inclusão de seu registro no cadastro de inadimplentes 
junto aos órgão de proteção ao crédito, como preconizam 
os artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.039/2009 – Código 
Tributário Municipal.

O presente Edital se justifica, após tentativas frustradas de 
intimação pessoal ou por aviso de recebimento, estando 
em consonância com a Súmula nº. 355 do Superior 
Tribunal de Justiça, que considera válida a notificação do 
ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal pelo 
Diário Oficial ou pela internet.

Publique-se o Edital no Órgão Oficial do Município e 
d i s p o n i b i l i z e - s e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  

http://www.camacari.ba.gov.br/2010/.

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda 
do Município de Camaçari, Estado da Bahia.

Camaçari, 31 de Outubro de 2016

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

A meta do mês de Novembro de 2016 fica definida em 

 Este valor decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 
2014 a setembro de 2015, no percentual de 9,57% (nove 
vírgula cinquenta e sete por cento), sobre as receitas 
tributárias elencadas nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei 
supracitada;

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de atualização 
captura os efeitos conjunturais da atividade econômica, 
somado à melhoria da eficiência tributária. Com base 
nestes parâmetros, tais tributos serão atualizados 
utilizando-se o índice de 0

  Este resulta da soma do PIB nacional referente ao 

conforme proposto pela Comissão de Metas 
nomeada pelo Secretário Municipal da Fazenda. 

Gabinete do Secretário, em 31 de Outubro de 2016.

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda

Sérgio Silvio Santos Miranda
Membro

Renata Brito Berbert de Castro
Membro

Karina Luzia Ferreira de Souza
Secretário da Comissão

O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais e em 
conformidade com o art. 8º, da Lei Municipal nº. 1.352 de 
26 de setembro de 2014, regulamentada pelo Decreto 
5808/2014, de 30 de Setembro de 2014, comunica aos 
contribuintes abaixo relacionados, da sua EXCLUSÃO 
DO PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL (PRF) 
em face do atraso no pagamento por mais de 60 
(sessenta)  

R$ 
16.374.286,69 (dezesseis milhões, trezentos e setenta 
e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta 
e nove centavos).

,9% (zero vírgula nove por 
cento).
segundo trimestre de 2016, definido em - 0,6% (menos 
zero vírgula seis por cento) e a meta de esforço de 
arrecadação fixada em 1,5% (hum vírgula cinco por 
cento),

EDITAL Nº 039/2016
NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO 

PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL 

dias.
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Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:          CLAUDIO HENRIQUE VIEIRA CABRAL
Assunto:               Cancelamento de Cobrança de Tributo

Recurso nº                                                          608/2016
Processo nº                                   02846.18.08.261.2016
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:                                 VALDI Balesteiro da Cruz
Assunto:                                                         Impugnação

Camaçari, Bahia, 03 de novembro de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho  Secretária do Conselho

PORTARIA Nº 046/2016                                          
 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
diretrizes para o processo de matrícula e organização da 
Educação para o Ano Letivo de 2017 nas Unidades 
Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO a necessidade de identificar a 
demanda real de vagas da Rede Pública Municipal de 
Ensino, a fim de promover o acesso à escola a todas as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos.

RESOLVE

Art. 1º. Realizar a CHAMADA ESCOLAR obrigatória das 
crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade para 
Educação Infantil, conforme Resolução CNE/CEB nº. 6, de 
20 de outubro de 2010, assim como a Resolução CME nº. 
04/2011; e das crianças de 06 (seis) anos de idade para o 
Ensino Fundamental de 09 anos, com base na Lei 11.114, 
de 16 de maio de 2005, que altera os Artigos 6º e 32 da Lei 
nº. 9.394/1996. 

§1º Deverão ser matriculadas nas Classes de Pré-escola 
as crianças com 04 e 05 anos de idade, completos ou a 
completar até 31 de março de 2017, a saber:
a) Crianças com 04 anos, completos ou a completar até 31 
de março de 2017, serão matriculadas nas Classes do 
Grupo 04.
b) Crianças com 05 anos, completos ou a completar até 31 
de março de 2017, serão matriculadas nas Classes do 
Grupo 05.
§2º Deverão ser matriculadas nas Classes do 1º Ano, do 
Ensino Fundamental Regular, as crianças com 06 anos 
completos ou a completar até 31 de março de 2017.
§3º Crianças de 06 meses até 03 anos de idade, completos 
ou a completar até 31 de março de 2017, serão atendidas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º do Decreto Municipal 
nº 2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, com sobreaviso de seus respectivos 
suplentes, os contr ibuintes interessados, ou 
representantes destes, bem como os autuantes e 
representantes da Procuradoria do Município, para 
comparecerem a sessão ordinária que deverão acontecer 
na data e horário ora indicados, para o julgamento dos 
feitos constantes da pauta abaixo relacionada:

Data: 17/11/2016
Horário:12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 
Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 
Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior (cad. 
62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Recurso nº                                                          363/2014
Processo nº                                                    07851/2013
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:            ASSOCIAÇÃO DE DEP. QUIMICOS E 
ALCOOLICOS MONTE MORIAH
Assunto:                                            Imunidade Tributaria

Recurso nº                                                          092/2016
Processo nº                                                    02571/2009
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:                                   ADELMO SOUZA SILVA
Assunto:                                                         Baixa Cosip

Recurso nº (Embargos)                                      288/2016
Auto de Infração nº                                         14625/2014
Embargante:      CTA TREINAMENTOS ASSESSORIA E 
SERV. COORPRATIVOS LTDA
Embargado:                             Conselho de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuante:                                          Tadeu José M. Vieira

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de Alencar 
(cad. 38965-2) Suplente: Nungi Santos e Santos (cad. 
62966-2)

Recurso nº                                                          395/2016
Processo nº                                                    12057/2013
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:   ROSANA DE LEO RODRIGUES DA GUARDA
Assunto:                                     Baixa de Debitos do ISS

Recurso nº                                                          606/2016
Processo nº                                   01950.18.08.124.2014
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Assunto:                                  Cancelamento duplicidade

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Recurso nº                                                         607/2016
Processo nº                                   03759.18.08.779.2016

PÁGINA 20 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 696 - de 29 de Outubro a 04 de Novembro de  2016 - 

S
E

D
U

C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



em Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, 
considerando os limites mínimo e máximo de educandos 
por sala, conforme legislação educacional em vigor.

Art. 2º. A CHAMADA ESCOLAR, destina-se a:
a) Confirmar a matrícula dos educandos pertencentes à 
Rede Pública Municipal de Ensino;
b) Matricular os educandos candidatos a ingressarem na 
Rede Pública Municipal de Ensino em 2017.
§1º Os pais ou responsável legal pelos educandos, bem 
como os educandos maiores de 18 anos, deverão dirigir-
se à escola mais próxima de sua residência para 
realizarem a respectiva matrícula através do 

preenchimento do Formulário Eletrônico no Sistema E-
cidade, respeitando os horários de funcionamento da 
Unidade Escolar.
§2º Na impossibilidade de uso do Formulário Eletrônico do 
Sistema E-Cidade, poderá ser utilizado o formulário de 
matrícula impresso, disponibilizado pela Gerência de 
Matrículas – GEMAT/SEDUC.

Art. 3º. O número de educandos a ser matriculado por 
ano/série/turma deve respeitar a demanda local e, 
preferencialmente, obedecerá à seguinte composição:
a) Creche e Pré-escola:
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§2º Classes com Atividades de Jornada Ampliada:

a) As Classes com Atividades de Jornada Ampliada 
(Programa Mais Educação) deverão ser constituídas e 
organizadas contemplando os seguintes requisitos:
I - Educandos a partir do 3º Ano do Ensino Fundamental, 
preservando-se a turma de orige;.
II - Educandos a partir do Ciclo III do Ensino Fundamental 
(6º e 7º anos), preservando-se a turma de origem;
III - Educandos do Projeto de Correção Idade/Série/Ano - 
Reconstruindo Saberes, preservando-se a turma de 
origem.

Art. 5º. Os pais ou responsável legal pelos educandos, 
assim como os educandos maiores de 18 anos de idades 
matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino e que 
estejam cursando regularmente, deverão confirmar a 
matrícula no período de 05 a 23 dezembro de 2016 em 
sua Unidade Escolar, a fim de garantir a vaga para o ano 
letivo de 2017.
§1º Os pais, responsável legal ou educandos maiores de 
18 anos de idade, que não confirmarem a matrícula no 
período determinado acima, deverão realizar sua 
matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino de acordo 
com o período estabelecido para alunos novos e/ou 
transferidos.
§2º A matrícula do educando desistente ou evadido do ano 
letivo de 2017 e daqueles que não confirmarem a 
matrícula no período determinado por esta Portaria, 
deverá ser efetivada com os educandos novos e/ou 
transferidos.
§3º No ato de confirmação da matrícula, os pais, 
responsável legal ou educandos maiores de 18 anos de 
idade deverão estar munidos de algum documento de 
identificação oficial com foto.

Art. 6º. Estabelecer o período de 06 a 17 de fevereiro de 
2017 para a matrícula dos educandos novos e/ou 
transferidos na Rede Pública Municipal de Ensino.

§1º No ato da matrícula, os educandos novos e/ou 
transferidos da Rede Pública Municipal de Ensino deverão 
entregar a seguinte documentação:
a) Histórico Escolar (original) ou Atestado Escolar com 
validade de 60 dias;
b) Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade 
(cópia) com os respectivos originais para conferência;
c) Comprovante de residência;
d) Duas fotos 3x4 recentes;
e) Cartão de vacinas (Educação Infantil e Anos Iniciais);
f) Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

§2º Não sendo apresentado o Histórico Escolar no prazo 
de 60 (sessenta) dias, caberá à Direção da Unidade 
Escolar enviar comunicação escrita aos pais ou 
responsável legal solicitando a regularização imediata da 
vida escolar do educando. 
§3º Não sendo regularizada a situação da vida escolar do 
educando no tempo estabelecido, encaminhar, via ofício, 
os pais, responsável legal ou educandos maiores de 18 
anos de idade à Gerência de Matrículas para as 
providências cabíveis.

Art. 7º. Determinar que os educandos, na faixa etária entre 
06 a 15 anos de idade completos ou a completar até 31 de 
março, tenham prioridade para a matrícula no Ensino 
Fundamental Regular, nos turnos matutino e vespertino.

Art. 8º. Efetivar a matrícula dos educandos conservados 
por dois anos consecutivos e que mantenham sobre essa 
condição uma distorção de idade/série, na unidade 
escolar a que estão vinculados, garantindo a formação das 
Classes de Projeto de Correção Idade/Série/Ano - 
Reconstruindo Saberes. 

§1º Os Educandos em condição de distorção entre idade e 
série/ano egressos de outra rede de ensino deverão ser 
matriculados em qualquer unidade escolar da Rede 
Pública Municipal de Ensino.
§2º Os educandos com idade a partir dos 16 anos, 
completos ou a completar até 31 de março, deverão ser 
matriculados, prioritariamente, nas classes da Educação 
de Jovens e Adultos.

Art. 9º. Constitui-se dever de todas as Unidades Escolares 
que integram a Rede Pública Municipal de Ensino a 
promoção da inclusão escolar dos educandos com 
necessidades educativas especiais, garantindo sua 
matrícula e assegurando o atendimento de suas 
necessidades educacionais específicas, conforme artigo 
8º, da Lei nº 7.853/89 e da Resolução CME nº. 03/2015:

§1º No ato da matrícula de educandos da educação 
especial deverá ser apresentada a mesma documentação 
citada no §1º do Art. 6º desta Portaria.
§2º Em até 30 dias após a realização da matrícula, os pais, 
responsável legal ou educandos maiores de 18 anos de 
idade deverá apresentar à escola os documentos que 
comprovem a deficiência do educando.
§3º Não será permitida a matrícula do educando com 
deficiência nas Classes de Projeto de Correção 
Idade/Série/Ano - Reconstruindo Saberes.

Art. 10. No ato da matrícula, os pais, responsável legal ou 
educandos maiores de 18 anos de idade, assinará o 
Termo de Responsabilidade, comprometendo-se:

a) Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
Unidade Escolar;
b) A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, muros, 
salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos materiais e outros bens – ressarcindo a 
escola por quaisquer danos que venham a causar;
c) A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo; 
d) Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, funcionários e colaboradores da escola, 
independentemente de idade, gênero, raça/etnia, religião, 
origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, 
orientação sexual ou política;
e) Não utilizar equipamentos eletrônicos como: telefones 
celulares, jogos portáteis, tocadores de música, máquinas 
fotográficas ou outros dispositivos de comunicação e 
entretenimento, exceto para uso didático quando 
solicitado pelo educador;
f) É proibido, consumir ou manusear qualquer tipo de 
drogas nas dependências da Unidade Escolar;
g) Não é permitido portar armas ou instrumentos que 
possam colocar em risco a segurança das pessoas;
h) Não é permitido divulgar, por qualquer meio de 
publicidade ou redes sociais, ações que envolvam direta 
ou indiretamente o nome da unidade escolar, funcionários 
ou educandos, sem prévia autorização da direção e/ou do 
Conselho Escolar.

Art. 11. O cancelamento da matrícula se dará pelos 
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seguintes motivos:
a) Quando o educando não tiver nenhuma frequência no 
período de 50 dias o que corresponde 25% de dias letivos;
b) Quando solicitado pelos pais, responsável legal ou 
educandos maiores de 18 anos de idade.

Art. 12. No ato da metrícula caberá ao responsável legal 
pelo educando estar munido de documento comprobatório 
de guarda ou tutela emitido pela Vara da Infância e da 
Juventude.

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e, quando 
necessário, divulgados em documentos específicos.

Art. 14. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25  DE OUTUBRO DE 
2016. 

JUIPUREMA SANDES

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 123/2016
DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, 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 13.098/2015, de 
05 de agosto de 2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa MILLS SI SERVIÇOS INDUSTRIAIS S/A., 
inscrita no CNPJ sob nº 18.593.815/0002-78, para 
fabricação de estruturas metálicas com capacidade 
instalada de 1.062 t/ano, localizado na Avenida 
Concêntrica, s/n, Camaçari de Dentro, Camaçari-BA, nas 
coordenadas geográficas UTM (572.640; 8.595.501) 
WGS 84, na Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 8, 
da Macrozona CA-ZU.1, Camaçari – Sede, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. Esta Licença 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar a unidade industrial 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 
soluções baseadas em tecnologias limpas; II - promover 
periodicamente junto aos funcionários, Programas de 
Educação Ambiental e treinamento quanto à aplicação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido - PGRS, 
Programa de Gerenciamento de Risco – PGR, Plano de 
Atendimento às Emergências - PAE e Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; III - apresentar à 
SEDUR, quando do requerimento de renovação desta 
licença, a documentação comprobatória dos resultados 
obtidos e atualização dos planos e programas da 
empresa; IV - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; V - fazer o controle do nível 
de ruídos, por tempo de exposição dos funcionários da 
empresa, para que o mesmo permaneça dentro dos limites 
aceitáveis, observando a NR15/1978; VI - implantar e 
manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora, NR- 23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VII - direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT; VIII - 
manter em seus arquivos documentação comprobatória 
do serviço de limpeza; - realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; IX - implantar 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme apresentado à CMA/SEDUR; X - destinar todos 
os resíduos, equipamentos eletrônicos defeituosos, 
estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de escritório e 
resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, para unidades 
de reaproveitamento ou reciclagem, devidamente 
licenciadas; XI - armazenar temporariamente os resíduos 
sólidos em área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com 
a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235 , para armazenamento de 
resíduos classe I; XII - Encaminhar os resíduos de classe I 
e classe II para destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim e, no caso de resíduos 
classe I, requerer ao INEMA a competente Autorização de 
Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; XIII - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários, Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XIV - apresentar à SEDUR, até o 
último dia do mês de fevereiro de cada ano, o Relatório 
Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, conforme o 
estabelecimento no inciso  XIII do art. 140 do regulamento 
da lei 10.431/06 aprovado pelo decreto 11/235/08, 
contendo: a) resumo das principais ações da CTGA no  
ano anterior; b) atas das reuniões ocorridas no período; c) 
resultados obtidos na área ambiental, de saúde 
ocupacional, de higiene e de segurança, d) 
demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; e) situação do 
cumprimento dos condicionantes desta licença 
acompanhado de documentos, desenhos e fotos; f) 
registro de ocorrência de acidentes, suas causas e 
medidas adotadas; g) outras informações relevantes; XV - 
comunicar de imediato à SEDUR a ocorrência de qualquer 
acidente ou ação, resultante das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
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ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVI - requerer 
previamente à SEDUR a competente Licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado, conforme Art. 45 °, 
inciso IV da Lei N° 10.431, de 20 de dezembro de 2006. 

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 Esta Licença, bem como cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidos disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 124/2016
DE 26 DE OUTURBO DE 2016 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016 com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 00.701/2016, e considerando o estudo urbanístico 
apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 701/2016, requerido pelo Sr. GUSTAVO DE 
ALMEIDA BASTOS, CPF nº 036.351.216-069, 
instrumento que subsidia o processo de licenciamento 
urbanístico para a implantação de um Centro Comercial 
Popular, situado na área comercial do Loteamento Vale da 
Landirana, Rodovia BA 530 (Via Atlântica), Camaçari-BA, 
Macrozona Urbana do Capivara, AB.ZU.7, Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 3, conforme Lei Municipal Nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. A área total do lote 
corresponde a 7.800,00 m² (sete mil e oitocentos metros 
quadrados), sendo que a área ocupada será de 1.613,02 

2 2  m , área construída de 1.613,02 m , área permeável 
2correspondente a 3.656,44 m , área permeável 

2 2correspondente a 3.656,44 m , área líquida de 5.724,00m , 
2e área de APP com 2.076,00m . O empreendimento é 

composto por 37 (trinta e sete) lojas distribuídas em 03 

(três) blocos térreos, sendo 01 (uma) loja no bloco 01 (um), 
06 (seis) lojas no bloco 02 (dois), e 30 (trinta) lojas no bloco 
03 (três), com 41 (quarenta e uma) vagas de 
estacionamento.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  o  
COMPROMISSADO cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 14.09.2016, 
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 pelo 
COMPROMISSADO e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, 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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTURBO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº 125 / 2016
DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, 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 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
0909.22.09.461.2016, de 30 de março de 2016, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.343.492/0022-54, com sede 
na Avenida Luis Viana, nº 6.462, Salas 501 a 506, 
Patamares, Salvador – Bahia, para implantação de um 
empreendimento urbanístico, em uma área total de 
159.321,31m², localizada na Rua da Grama, Distrito de 
Abrantes, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM: 579.273 
E; 8580448 N, inserida na Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 6 e ZOCON 6, da Macrozona Urbana de Vila de 
Abrantes – AB.ZU-1, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 
de janeiro 2008. O empreendimento é composto de por 
1.740 unidades, do tipo apartamentos, com 05 
pavimentos, distribuídos e quatro condomínios: a) o 
condomínio 01, denominado Residencial Solar da Costa - 
Costa das Baleias, 380 unidades habitacionais; b) 
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condomínio 02, denominado, Residencial Solar da Costa - 
Costa dos Coqueiros, com 300 unidades habitacionais; 
c) o condomínio 03, denominado, Residencial Solar da 
Costa - Costa do Descobrimento, com 420 unidades 
habitacionais; d) condomínio 04 denominado, Residencial 
Solar da Costa - Costa do Cacau, com 640 unidades 
habitacionais, sendo a área total construída de 
82.075,09m²; área de domínio público de 35.937,86m²; 
área verde de 23.373,06 m²; área de sistema viário de 
8.557,30m²; área institucional: de 4.007,50 m²; Área de 
Preservação Permanente - APP de 2.498,98m²; área 
destinada a comércio de 3.033,86m²; área para Estação 
de Tratamento de Esgoto – ETE de 1.568,20m²; área 
remanescente de 25.190,47m². Esta Licença está sendo 
concedida, 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 funcionár ios 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; j) implantar o projeto paisagístico na 
área do empreendimento, conforme aprovado por esta 
CMA/SEDUR; l) manter atualizado o programa de 
educação ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; m) executar e atender as 
exigências e condicionantes, dos projetos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA; n) executar o projeto de 
drenagem de águas pluviais, conforme aprovado por esta 
CMA/SEDUR; o) instalar placas de sinalização e 
advertência em pontos estratégicos da área, alertando a 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; p) manter os dispositivos de sinalização 
em perfeito estado de conservação; II - cumprir 
rigorosamente, o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - 
PCMAT; III - apresentar, à CMA/SEDUR, no prazo de 
noventa dias, Projeto de Combate a Incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela 
Coordenadoria de Defesa Civil do município;  IV - manter 
os dispositivos de sinalização da obra, em perfeito estado 
de conservação; V - apresentar, à esta CMA/SEDUR, no 
prazo de sessenta dias: a) a Autorização de Supressão de 

Vegetação – ASV, emitida por esta CMA/SEDUR; b) Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas, para a 
revegetação da mata ciliar do corpo hídrico, existente na 
área do empreendimento; c) projeto de arborização e 
paisagismo do empreendimento, priorizando espécies 
nativas do bioma Mata Atlântica;  VI - atender as 
condicionantodo documento de outorga de água, emitida 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
INEMA do Estado da Bahia, Portaria nº 11.723/2016, de 10 
de maio de 2016; VII - garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; VIII - 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 de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação vigente; 
IX - executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais, 
com acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; X 
- 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, nº 056/2015, de 20 de outubro de 2015, emitida 
através do Processo nº 00138/2015, de 08 de janeiro de 
2015, por esta SEDUR; XI - 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 cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 126 / 2016
26 DE OUTURBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, 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 
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novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01829.22.09.151.2016, de 06 de julho de 2016,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de um ano, à 
empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.343.492/0022-54, com sede 
na Avenida Luis Viana, nº 6.462, Salas 501 a 506, 
Patamares, Salvador – Bahia, para implantação de um 
empreendimento urbanístico, localizada na Rua da 
Grama, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM: 579.273 E; 8580448 N, inserida na 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 6 e ZOCON 6, da 
Macrozona Urbana de Vila de Abrantes – AB.ZU-1, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro 2008, 
composto de 04 condomínios, do tipo apartamento, 
totalizando 1.740 unidades, em uma área total de 
159.321,31m²; área verde e de lazer 23.373,06m²; Área de 
Preservação Permanente – APP de 2.498,98m², sendo o 
rendimento de material lenhoso estimado em 376,64m³. 
Esta autorização está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada, portando cópia 
da Autorização de Supressão da Vegetação e Licença 
Ambiental; II - a supressão de vegetação somente poderá 
ser executada na área descrita, na poligonal dos vértices 
indicados na projeção UTM, SIRGAS 2000: 
579159/8580360; 579191/8580388; 579260/8580318; 
579283/8580340; 579220/8580404; 579303/8580517; 
579325/8580532; 579497/8580628; 579700/8580401; 
579609/8580303; 579617/8580169; 579497/8580047; III - 
exclui-se desta autorização a vegetação localizada nas 
áreas verdes do empreendimento,bem como nas áreas de 
preservação permanente - APP; IV - antes de qualquer 
intervenção na área: a) informar a CMA/SEDUR, relação 
de todas as espécies arbóreas que serão supridas; b) 
solicitar junto ao INEMA, autorização para manejo da 
fauna; V - realizar o resgate da flora, conforme 
especificação: a) plântulas, indivíduos com cerca de 50 cm 
de altura; b) sementes; VI - produzir e manter 500 mudas, 
com a flora resgatada, e utilizá-las no paisagismo e área 
verde do empreendimento; VII - doar e plantar 20 mudas 
de árvores nativas da Mata Atlântica e realizar a 
manutenção, com limpeza e adubação, a cada três meses, 
durante dois anos, em área à ser indicada pela 
CMA/SEDUR; VIII - as especificações (altura das mudas, 
espécies e localização) do plantio serão fornecidas por 
esta CMA/SEDUR; IX - apresentar, em até sessenta dias 
da publicação desta Portaria, projeto paisagístico do 
empreendimento, priorizando espécies nativas do bioma 
Mata Atlântica, para aprovação da CMA/SEDUR; X - 
acomodar o material vegetal suprimido e serrapilheira, em 
valas para processamento em composto vegetal orgânico, 
e utilizar no enriquecimento do solo da área verde e na 
execução do projeto de paisagismo;  XI - preservar 
espécies imunes ao corte conforme estabelecido pela 
legislação vigente, Portaria IBAMA Nº 83 – N e Portaria 
CEPRAM Nº 1009, de 06 de dezembro de 1994; XII - 
proceder a cubagem rigorosa do material suprimido, 
informando o volume lenhoso real da área à CMA-SEDUR, 
ao final da execução da supressão, (considerar espécies 
madeireiras com CAP a partir de 10cm); XIII - o material 
lenhoso, resultante da supressão de vegetação, deverá 

ser destinado para uma instituição licenciada, para ser 
revertido em benefício social, mediante assinatura de 
Termo de Acordo e Compromisso - TAC, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Camaçari e a instituição doadora; 
XIV - dar ciência do início dos trabalhos de supressão de 
vegetação à CMA/SEDUR; XV - apresentar, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, no prazo de sessenta dias: a) 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, 
para a revegetação da mata ciliar do corpo hídrico, 
existente na área próxima ao empreendimento; b) projeto 
de arborização e paisagismo do empreendimento, 
priorizando espécies nativas do bioma Mata Atlântica; XVI 
- após o término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CMA/SEDUR, no prazo de 30 dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida,  identificação de todas as 
espécies suprimidas  e a comprovação da utilização do 
material vegetal, da destinação do material lenhoso, do 
afugentamento da fauna e do resgate da flora; XVII - 
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, nº N° 066/2015, emitida por esta SEDUR através 
do Processo Administrativo nº 16384/2014, de 24 de 
agosto de 2014.

Art. 2° - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 3° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará no cancelamento desta ASV.

Art. 4° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR. 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 127 / 2016
26 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, 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 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
02491.22.09.461.2016.
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RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL OPERAÇÃO, 
válida pelo prazo de três anos, à empresa CORESFIL 
COMERCIO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL LTDA., 
inscrita no CNPJ 13.018.536/0002-67, localizada no 
endereço na Avenida Radial B, Nº 783, Alto da Cruz, 
inserida na Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 8, 
da Macrozona CA.ZU 1 – Sede, Distrito Sede, Camaçari - 
BA, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para operar o comércio varejista de combustível e 
lubrificantes, com uma movimentação mensal estimada 
em 180m³ de combustível, gasolina, etanol, diesel, e 
sistema de abastecimento de Gás Natural Veicular - GNV, 
além de óleos lubrificantes serviço de troca de óleo e 
comércio de pneus. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - operar o empreendimento 
conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - 
realizar a caracterização dos efluentes destinados às 
caixas separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, 
antes e depois do tratamento; III - monitorar os efluentes, 
utilizando os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e 
sólidos em suspensão; IV - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; IV 
- encaminhar as águas da lavagem de veículos para a 
caixa separadora água e óleo; V - encaminhar o esgoto 
doméstico para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a NBR 7229 ABNT; VII - manter em seus arquivos, à 
disposição da fiscalização, documentação comprobatória 
da certificação do IMETRO; VII - armazenar o óleo 
queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 
recipiente disposto em área pavimentada e coberta e 
posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 
licenciada, conforme estabelecido na Resolução 
CONAMA N° 362/05; IX - manter em seus arquivos, à 
disposição da fiscalização, documentação comprobatória 
do destino do óleo queimado; X - apresentar no prazo de 
sessenta dias, Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos - PGRS, com as soluções de gestão para 
equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas usadas, 
lâmpadas fluorescentes queimadas, papel de escritório, 
oleosos gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, além de informações quanto à quantidade, 
c lasse, local  de geração, acondicionamento 
/armazenamento e destinação final de cada um deles; XI - 
armazenar os resíduos sólidos, isentos de óleo ou 
produtos químicos, em recipientes fechados, em área 
coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 
limpeza pública municipal, sendo proibido a queima ou 
disposição aleatória; XII - promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, 
o completo escoamento dos resíduos, através de 
perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização; XIII - apresentar no prazo de trinta dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA; XIV - manter atualizado e em 
local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção 
preventiva dos equipamentos, inspeção da integridade 
física e estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XV - 
manter em condições adequadas de funcionamento, os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 
subterrâneos e tubulações, de acordo com as Normas 

Técnicas da ABNT; XVI - operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, e conjunto de canaletas, nas 
áreas de abastecimentos, lavagens de veículos e troca de 
óleo; XVII - o óleo retido e coletado periodicamente deverá 
ser enviado para re-refino por empresas com Licença 
Ambiental e credenciadas pela ANP; XVIII - informar 
imediatamente à CMA/SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XIX - realizar apenas descarga selada, nas 
operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques o 
combustível que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XX - dispor cópia do Plano de 
Emergência, em local visível e de fácil acesso, para fins de 
fiscalização e no caso de situação de risco; XXI - realizar 
treinamento específico com os funcionários, para 
procedimentos em caso de situações emergenciais; XXII - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença, no 
caso de alteração do projeto apresentado; XXIII - elaborar 
e implementar programas coletivos, relacionados à saúde 
e segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, e, quando 
necessária, adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo, diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual - EPI; XXIV – 
apresentar, no prazo de trinta dias, para análise e 
validação desta CMA/SEDUR: a) laudo do teste de 
estanqueidade do tanque subterrâneo de óleo, conforme 
estabelecido na Portaria INEMA nº 11.292/2016; b) estudo 
do solo e do lençol freático, num raio de influência de 
100m, para detectar possíveis focos de contaminação, 
associados à sua atividade do empreendimento, conforme 
estabelecido na Portaria INEMA nº 11.292/2016; a) 
resultado das análises de caracterização dos efluentes, 
destinados à caixa separadora água/óleo, conforme 
Portaria SEDUR nº 113/2013; XXV - apresentar todas as 
certificações do IMETRO e da ANP, no ato de renovação 
desta licença; XXVI - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município; XXVII - 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 cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 26 DE OUTUBRO DE 
2016.
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DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº 128/2016
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 03.139/2016, 

RESOLVE:

Art. 1.º - DISPENSAR o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 03.139/2016, em nome de LETÍCIA MATOS 
VIEIRA LIMA, brasileira, divorciada, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade nº 0072219408, 
SSP/BA, inscrita no CPF nº 439.242.985-72, residente e 
domiciliada na Avenida Adhemar de Barros, nº 477, aptº 
101, bloco "B", Ondina, Salvador - BA, conforme 
documentos anexos ao processo.

Art. 2.º - A dispensa do Estudo de Impacto de Vizinhança - 
EIV, instrumento que subsidia o processo de 
licenciamento urbanístico, se destina à implantação de um 
empreendimento do tipo URBANIZAÇÃO INTEGRADA, 
localizado em área urbana, no lote 16 da Quadra 15, do 
Loteamento Vilas do Joanes, Distrito de Abrantes, 
Camaçari-BA, inserido na Zona de Ocupação 
Consolidada - ZOCON 2, da Macrozona Urbana AB-ZU-2, 
conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total de 709,80m² 
(setecentos e nove metros e oitenta decímetros 
quadrados), composto por 05 (cinco) unidades 
residenciais autônomas, cada uma com 02 (dois) 
pavimentos; 05 vagas para estacionamento; sendo área 
total construída das unidades residenciais com 
430,002m², área verde e lazer com 168,22m², de acordo 
com a planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR.

Art. 3.º O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, é 
passível de dispensa neste caso, considerando que o 
empreendimento será implantado em área urbana com 
infraestrutura existente; sendo um empreendimento 
considerado de pequeno porte, com 05 unidades 
residenciais, que não acarretará incômodos no tráfego, 
comprometimento paisagístico ou adensamento na área, 
conforme art. 145 da Lei Municipal Nº 913/2008 – Código 
Urbanístico e Ambiental do Município.

Art. 4º Para esta dispensa foram apresentadas as 
Viabilidades das Concessionárias de Serviços: a) 
EMBASA – para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; b) COELBA – para abastecimento de energia 
elétrica; c) LIMPEC – coleta de resíduos sólidos 
urbanos/domiciliares; d) STT – de trânsito e transporte.
Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 
2016

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº 129 / 2016
03 DE NOVEMBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de novembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 01780.22.09.461.2016, de 
01 julho de 2016, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à TENDA 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob 
Nº 09.625.762/0003 -10, com sede na Avenida Antônio 
Carlos Magalhães, n° 4009, Sala C e D Parte Térrea, 
Brotas, Salvador-BA, para implantação de um 
empreendimento do tipo urbanização integrada, destinado 
ao Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha 
Vida, denominado ABRANTES PREMIUM I, na Rua 
Lagoa Branca, Distritio de Abrantes, inserido na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 3, da Macrozona Urbana de 
Abrantes – AB-ZU.2, conforme PDDU, Lei Municipal nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento possui 
área total de 19.499,09m² e é composto por 288 
apartamentos, distribuídos em 18 torres com 04 
pavimentos, estacionamento com 303 vagas, área de 
lazer com salão de festas, parque infantil, redário, 
churrasqueira, portaria, administração, deposito de lixo e 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, sendo a área 
área total construída de 12.971,08m²; área total ocupada 
de 3.571,03m²; área verde de m²; área de domínio público 
de 2.094,10m²; área verde de uso comum de 5.574,13m²; 
área institucional de 507,78m²; área total permeável de 
8.952,45m².  Esta portaria está sendo concedida, 
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 
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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 funcionár ios 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: a) programa de educação 
ambiental, voltado para os funcionários da obra, com 
ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; b) apresentar, no prazo de 
noventa dias, o projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; c) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade; III - apresentar, no prazo de 
noventa dias, o Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; IV - 
apresentar, no prazo de cento e vinte dias, Projeto de 
Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de Defesa Civil 
do município;  V - implantar de imediato placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário; VI - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII – 
apresentar, no prazo de noventa dias: 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; b) estudo da bacia de 
contribuição do Riacho Parnamirim, que será utilizado 
como corpo receptor da drenagem pluvial do 
empreendimento, aprovado pela Secretaria de 
infraestrutura - SEINFRA; c) projeto paisagístico da área 
do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica; VIII - obter da 
CMA/SEDUR a dispensa da Autorização de Supressão de 
Vegetação - ASV, antes de qualquer intervenção na área; 
IX - garantir a estanqueidade das unidades que compõem 
o sistema de esgotamento sanitário; X - 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 de corpos hídricos, conforme estabelece a 
legislação vigente; XI - 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; XII - 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 nº 028/2016, de 10 de junho de 
2016, emitida através do Processo Administrativo nº 
00250.22.09.2016, de 27 de janeiro de 2016, por esta 
SEDUR; XIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 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 cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 130 / 2016
03 DE NOVEMBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de novembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 01781.22.09.461.2016, de 
01 de julho de 2016, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à TENDA 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob 
Nº 09.625.762/0003 -10, com sede na Avenida Antônio 
Carlos Magalhães, n° 4009, Sala C e D Parte Térrea, 
Brotas, Salvador-BA, para implantação de um 
empreendimento do tipo urbanização integrada, destinado 
ao Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha 
Vida, denominado ABRANTES PREMIUM II, na Rua 
Lagoa Branca, Distritio de Abrantes, Camaçari – Bahia, 
inserido na Zona de Expansão Controlada – ZEC 3, da 
Macrozona Urbana de Abrantes – AB-ZU.2, conforme 
PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total de 26.815,76m² e é 
composto por 384 apartamentos, distribuídos em 24 torres 
com 04 pavimentos, estacionamento com 404 vagas, área 
de lazer com salão de festas, parque infantil, redário, 
churrasqueira, portaria, administração, deposito de lixo e 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, sendo a área 
área total construída de 17.262,22m²; área total ocupada 
de 4.712,66m²; área verde de 3.241,70m²; área de 
domínio público de 3.991,77m²; área verde de uso comum 
de 6.951,91m²; área institucional de 707,07m²; área total 
permeável de 11.646.52m².  Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - adotar os critérios e 
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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 funcionár ios 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: a) programa de educação 
ambiental, voltado para os funcionários da obra, com 
ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; b) apresentar, no prazo de 
noventa dias, o projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; c) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade; III - apresentar, no prazo de 
noventa dias, o Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; IV - 
apresentar, no prazo de cento e vinte dias, Projeto de 
Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de Defesa Civil 
do município;  V - implantar de imediato placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário; VI - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII – 
apresentar, no prazo de noventa dias: 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; b) estudo da bacia de 
contribuição do Riacho Parnamirim, que será utilizado 
como corpo receptor da drenagem pluvial do 
empreendimento, aprovado pela Secretaria de 
infraestrutura - SEINFRA; c) projeto paisagístico da área 
do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica; VIII - obter da 
CMA/SEDUR a dispensa da Autorização de Supressão de 
Vegetação - ASV, antes de qualquer intervenção na área; 
IX - garantir a estanqueidade das unidades que compõem 
o sistema de esgotamento sanitário; X - 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 de corpos hídricos, conforme estabelece a 
legislação vigente; XI – executar os projetos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visandogarantiro atendimento das 
normas técnicas pertinentes; XII - 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 nº 029/2016, de 10 de junho de 
2016, emitida através do Processo Administrativo nº 
00251.002.09.2016, de 27 de janeiro de 2016, por esta 
SEDUR; XIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 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 cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 131 / 2016
03 DE NOVEMBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, 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 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01783.22.09.151.2016, de 01 de julho de 2016,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de um ano à empresa 
à TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no 
CNPJ sob Nº 09.625.762/0003 -10, com sede na Avenida 
Antônio Carlos Magalhães, n° 4009, Sala C e D Parte 
Térrea, Brotas, Salvador-BA, para implantação de um 
empreendimento do tipo urbanização integrada, destinado 
ao Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha 
Vida, denominado ABRANTES PREMIUM II, na Rua 
Lagoa Branca, Distrito de Abrantes, Camaçari – Bahia, 
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inserido na Zona de Expansão Controlada – ZEC 3, da 
Macrozona Urbana de Abrantes – AB-ZU.2, conforme 
PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, com 
rendimento de material lenhoso estimado em 5,63m³. Esta 
autorização está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - realizar a atividade de supressão da 
vegetação com equipe técnica capacitada, portando cópia 
da Autorização de Supressão da Vegetação e Licença 
Ambiental; II - a supressão de vegetação somente poderá 
ser executada na área inserida, na poligonal dos vértices 
indicados na projeção UTM, SIRGAS 2000: P01. 579187, 
3435/8582154, 1273; P02. 579095, 8955/8582246, 6577; 
P03. 579227, 9729/8582416, 3785; P04. 579275, 
7451/8582350, 2319; P05. 579260, 7647/8582252, 6005; 
III - exclui-se desta autorização a vegetação arbórea, 
localizada nas áreas verdes do empreendimento; IV - 
antes de qualquer intervenção na área: a) informar a 
CMA/SEDUR, relação de todas as espécies arbóreas que 
serão supridas; b) solicitar junto ao INEMA, autorização 
para manejo da fauna; V - acomodar o material vegetal 
suprimido e serrapilheira, em valas para processamento 
em composto vegetal orgânico, e util izar no 
enriquecimento do solo da área verde e na execução do 
projeto de paisagismo; VI - preservar espécies imunes ao 
corte conforme estabelecido pela legislação vigente, 
Portaria IBAMA Nº 83 – N e Portaria CEPRAM Nº 1009, de 
06 de dezembro de 1994; VII - proceder a cubagem 
rigorosa do material suprimido, informando o volume 
lenhoso real da área à CMA-SEDUR, ao final da execução 
da supressão, (considerar espécies madeireiras com CAP 
a partir de 10cm); VIII - o material lenhoso, resultante da 
supressão de vegetação, deverá ser destinado para uma 
instituição licenciada, para ser revertido em benefício 
social, mediante assinatura de Termo de Acordo e 
Compromisso - TAC, firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Camaçari e a instituição doadora; IX - dar ciência do 
início dos trabalhos de supressão de vegetação à 
CMA/SEDUR; X - apresentar, em até sessenta dias da 
publicação desta Portaria, para aprovação da 
CMA/SEDUR: a) projeto paisagístico do empreendimento, 
priorizando espécies nativas (florísticas e frutíferas) do 
bioma Mata Atlântica; b) projeto de arborização, da Rua 
Lagoa Branca, endereço do empreendimento, na 
extensão de 500m lineares, nas coordenadas UTM, 
579034.99; 8582007.81 até 579323.25; 8582319.35, 
priorizando espécies nativas (florísticas e frutíferas) do 
bioma Mata Atlântica; XI - realizar a manutenção, da 
arborização da Rua Lagoa Branca, com limpeza e 
adubação, a cada três meses, durante dois anos; XII - as 
especificações (altura das mudas e espécies) do plantio 
serão fornecidas por esta CMA/SEDUR; XIIIV - apresentar 
à CMA/SEDUR, à cada seis meses, relatório de plantio de 
manutenção, durante 24 meses; XVI - após o término das 
atividades de supressão, deverá ser encaminhado à 
CMA/SEDUR, no prazo de 30 dias, relatório conclusivo 
sobre as atividades realizadas, contendo registros 
fotográficos da vegetação efetivamente suprimida, com a 
identificação de todas as espécies  e a comprovação da 
utilização do material vegetal, da destinação do material 
lenhoso, do afugentamento da fauna e do resgate da flora; 
XVII - 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, nº N° 029/2016, de 10 de junho de 2016, emitida 
por esta SEDUR através do Processo Administrativo nº 
00251/2016, de 27 de janeiro de 2016.

Art. 2° - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 3° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará no cancelamento desta ASV.

Art. 4° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR. 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PRIMEIRO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO 
DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ALVORADA”, 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 pelo Sr. 
DJALMA MACHADO DE SOUZA, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, no uso das competências que 
lhe foram atribuídas pelos Decretos nº 4.245, de 20 de 
Junho de 2006, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e 
ainda no Decreto Municipal datado do dia 05 de abril de 
2016, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, 
NÍTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
sociedade Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº. 11.781.745/0001-51, com sede à Av. 
Francisco Dumont, nº 6216, sala 324, Shopping Estrada 
do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.700-000, neste 
ato, representada, na forma do contrato social, pelos Srs. 
Bruno Mascarenhas Cunha, empresário, portadora da 
Cédula de Identidade sob nº 10.055.339-90 SSP-BA, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física nº. 
032.794.875-28 e Natália Mascarenhas Santos, 
empresária, portadora da Cédula de Identidade sob nº 
5.630.929 SSP-BA, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Física nº. 565.225.255-34, doravante denominada 
PROPRIETÁRIA, tendo em vista as informações 
constantes no Processo Administrativo nº 
02283.22.09.091.2016, e considerando que:

- em 12 de maio de 2016, o Município de Camaçari e a Srª 
Natália Mascarenhas Santos, firmaram o Termo de Acordo 
e Compromisso, para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado “Condomínio Residencial Alvorada'', que 
situa-se no lugar denominado Maraú, na Estrada do antigo 
consulado da Bélgica, Distrito de Abrantes, Camaçari – 
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Bahia, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº 05.363/2015 – PMC;

- conforme sol ic i tado pela empresa  NÍTIDA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e em 
atendimento aos do Parecer nº  1299/2016 e Parecer nº 
2259/2016 da Procuradoria Geral do Município, faz 
necessário a retificação da titularidade da propriedade da 
área onde será implantado Projeto Urbanístico 
denominado “Condomínio Residencial Alvorada”, em 
decorrência da compra feita através da Escritura Pública 
de Compra e Venda, registrada em Cartório de Imóveis do 
1º Oficio de Imóveis de Camaçari, sob matricula nº 25.235 
R-2,  aprovado através do Decreto Municipal nº 
6423/2016, de 02 de junho de 2016; 

Resolvem firmar este Termo de Reti-ratificação ao Termo 
de Acordo e Compromisso do Projeto Urbanístico 
denominado “Condomínio Residencial Alvorada” 
mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
CLAUSULA PRIMEIRA

Este Termo tem como objeto a alteração do inciso III – 
Documentação - da Cláusula Segunda do   Termo de 
Acordo e Compromisso, firmado entre o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a Sra.  NATÁLIA MASCARENHAS 
SANTOS, para implantação do Projeto Urbanístico 
denominado  “Condomínio Residencial Alvorada”, 
aprovado pelo Decreto nº 6423, de 02 de junho de 2016, 
para retificação da  titularidade da   propriedade  da área 
do empreendimento,  que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

" CLÁUSULA SEGUNDA
...
III – Documentação: A área  onde o Condomínio será 
i m p l a n t a d o  é  d e  p r o p r i e d a d e  d a  N Í T I D A 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,  pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.781.745/0001-51, e foi adquirida por compra feita a Srª 
Natália Mascarenhas dos Santos, inscrita no CNPF/MF 
sob o nº 565.225.255-34, portadora da cédula de 
identidade nº 5.630.929 SSP/Ba, e Bruno Mascarenhas 
Cunha, empresário, portadora da Cédula de Identidade 
sob nº 10.055.339-90 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Física nº. 032.794.875-28, conforme 
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório 
de Notas do Tabelionato do Quinto Ofício de Notas da 
Comarca de Salvador, pelo Tabelião Titular Agélio José 
Doréa Vieira, às folhas 121 e 122 do livro 1092, nº de 
ordem 029254 em 02 de dezembro de 2015, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis de Camaçari do 1º Ofício 
da Comarca de Camaçari, Bahia, matricula nº 25.235 R-2, 
de 02 de março de 2016.”
      
CLÁUSULA SEGUNDA

As partes ratificam todas as demais disposições 
constantes do Termo de Acordo e Compromisso que 
estejam em vigor ou tenham disciplinado a implantação do 
Projeto Urbanístico denominado “CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ALVORADA”, que não tenham sido 
modificadas pelo presente instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, as partes 
assinam o presente instrumento em quatro vias de igual 
teor e forma, para todos os jurídicos e legais efeitos, na 

presença de duas testemunhas que também subscrevem.
                                  
Camaçari,  24 de outubro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

BRUNO MASCARENHAS CUNHA,                                              
REP. DA   NÍTIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA
                                                           

NATÁLIA MASCARENHAS SANTOS
Rep. da   NÍTIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

Testemunhas:
1.
2.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

  Nº 006/2016

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI no uso das atribuições 
que lhes foram delegadas e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, com 
fundamento na Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro 
de 2006, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e 
de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia, 
regulamentada pelo Decreto nº14.024, de 06 de Junho de 
2012, e na Resolução n º 4.327/2013 do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM que dispõe sobre 
as atividades de impacto local de competência dos 
Municípios, alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, 
de 27 de novembro de 2015, tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo Nº 001808.22.09.151/2016, 
de 05 de julho 2016, DECLARA A INEXIGIBILIDADE DE
LICENÇA AMBIENTAL para a implantação do projeto de 
um empreendimento do Condomínio Residencial, 
composto de 08 unidades imobiliárias, sendo que as 
unidades 01 e 02 possui dois pavimentos e as demais 
unidades de “03 a 08” possui 02 pavimentos, divididas em 
três residências por pavimento, conforme requerimento e 
Termo de Compromisso firmado por DOUGLAS 
CAMPOY, pessoa física, inscrita no CPF nº 075.747.148-
00, que se integra a este ato como se transcrito fosse. 
A área destinada à implantação do empreendimento 
está localizado no Loteamento Praia de Itacimirim, Lote 
114, Quadra VIII, Rua Amyr Klink, Itacimirim, 
Camaçari/BA,, inserida em Área de APP, no terreno com 
total do terreno de 2.000,00m²; área construída de 
997,36m²; área total ocupada de 566,43m²; área total 
permeável com 1.240,21m²; estacionamento com 14 
vagas; recuo frontal de10,20m; recuo lateral esquerdo de 
2,00m; recuo lateral direito de 2,00m; recuo de fundo de 
7,67m e; recuo da construção em relação a preamar 
máxima de 33,00m, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia nº 038/2016, emitida pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR. A área está inserida 
na Área de Proteção Ambiental – APA Lagoas de 
Guarajuba, na Macrozona Urbana de Itacimirim MG.ZU 4, 
da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 3, 
Camaçari-Ba, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008.

A inexigibilidade da Licença Ambiental é devida pela 
especificidade, pequeno porte e baixo potencial 
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poluidor/degradador do Empreendimento, que não se 
enquadra nas hipóteses passíveis de licenciamento 
ambiental, previstas no Anexo IV do Decreto nº 
14.024/2012 que regulamentou a Lei nº 10.431/2006, e no 
anexo I da Resolução nº 4.327/2013 do CEPRAM, 
alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de 
novembro de 2015.

A Inexigibilidade do licenciamento ambiental não isenta o 
Interessado do cumprimento de normas e padrões 
ambientais, nem da fiscalização exercida pelos Órgãos 
competentes.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI - BA, EM 26 DE OUTUBRO DE 
2016

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

Camaçari, 21 de Março de 2016

ORDEM DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Autorizamos a Empresa FFA Arquitetura e Urbanismo 
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.022.279/0001-30, 
com sede à Av. Antônio Carlos Magalhães General 
Aranha, 2.573, sala 501, Edf. Royal Trade, Cidadela, 
Brotas, Salvador, a suspender temporariamente, a 
partir de 21 de março de 2016, os serviços do Contrato nº 
061/2015 de elaboração do projeto básico de engenharia e 
de projeto de trabalho técnico social – PTTS relativo ao  
Programa Municipal de Urbanização Integrada na Bacia 
do Rio Camaçari-2ª Etapa -Fase 2.

Outrossim, esclarecemos, que quando da retomada dos 
serviços, será procedida a recontagem do prazo pactuado.

Atenciosamente,

João Bosco Quirelli
Secretário da Habitação

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 551/2016,
DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

“Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos 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  
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 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);

RESOLVE

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

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 20 DE OUTUBRO DE 
2016.

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 114/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
OBJETO: Aquisição de cama hospitalar, carro para 
curativo, mesa auxiliar, mesa de mayo, mesa 
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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ginecológica, mocho ginecológico e maca para exames, 
para atender as Unidades da Rede de Atenção Básica do 
Município, Caminhos do Mar, Parque Verde II e Limoeiro
D ATA  D A  H O M O L O G A Ç Ã O :  1 7 / 1 0 / 2 0 1 6 .  
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

PREGÃO Nº 106/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, para atender a necessidade da 
continuidade das ações em saúde DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2016. WASHINGTON LUÍS 
SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 125/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2016. WASHINGTON LUÍS 
SILVA COUTO.

. 

. 

. 

 

CONTRATO

CONTRATO N.º 247/2016. CONTRATADA: CORDEIRO 
CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 114/2016 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de cama hospitalar, 
carro para curativo, mesa auxiliar, mesa de mayo, mesa 
ginecológica, mocho ginecológico e maca para exames, para 
atender as Unidades da Rede de Atenção Básica do 
Município, Caminhos do Mar, Parque Verde II e 
Limoeiro.Vencedora dos lotes 01. VALOR GLOBAL: R$ 
38.120,78 (trinta e oito mil cento e vinte reais e setenta e 
oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 17/10/2016. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

ELFA MEDICAMENTOS 
LTDA

DROGAFONTE LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 297/2016 – PREGÃO 
Nº 106/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: 

. Lote 01(ENOXAPARINA SODICA SOLUÇÃO 
INJETAVEL SUBCUTÂNEO, 40MG/0,4ML, SERINGA 
PREENCHIDA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA, 
CONFORME NR 32.) QUANTIDADE: 3.500; PREÇO 
UNITÁRIO: 12,83 (doze reais e oitenta e três centavos), DATA 
DA ASSINATURA: 14/10/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – ECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 298/2016 – PREGÃO 
Nº 106/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA. Lote 03 
(BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 
FRASCO COM 3 ML.) QUANTIDADE: 550; PREÇO 
UNITÁRIO: 40,00 (quarenta reais); Lote 04 (FLUOXETINA 
20MG, COMPRIMIDO.) QUANTIDADE: 300.000; PREÇO 
UNITÁRIO: 0,039 (trinta e nove milésimos de real), DATA DA 
ASSINATURA: 14/10/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 299/2016 – PREGÃO 
Nº 106/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: . Lote 
05 (DIAZEPAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 
COM 2ML.) QUANTIDADE: 5.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,68 
(sessenta e oito centavos); Lote 07 (DIAZEPAM 10MG, 
COMPRIMIDO.) QUANTIDADE: 150.000; PREÇO 
UNITÁRIO: 0,03 (três milésimos de real), DATA DA 
ASSINATURA: 14/10/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 296/2016 – PREGÃO 
Nº 125/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU. OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. Lote 02 
(ALENDRONATO SÓDIO 70MG CPR.) QUANTIDADE: 
15.000 UN; PREÇO UNITÁRIO: 0,72 (setenta e dois 
centavos); Lote 06(NORTRIPTILINA 50MG, COMPRIMIDO.) 
QUANTIDADE: 20.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,48 (quarenta e 
oito centavos); DATA DA ASSINATURA: 14/10/2016. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA 
DE ADMINISTRAÇÃO.
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

                                         
A Gerencia de Aquisição de Materiais- GEMAT informa a 
correção da data da homologação da Publicação da Dispensa 
d e  L i c i t a ç ã o  n º  0 4 0 / 2 0 1 6  ( p r o c e s s o  n . º  
00702.11.07.611.2016), veiculado no Diário Oficial do 
Município n.º 695/2016 Onde se lê: Data da Homologação: 
27/10/2016. Leia-se: Data da Homologação: 19/10/2016.

PORTARIA N.º 083/2016

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que 
lhe confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de acordo 
com o Processo nº. 00509.11.07.689/2016, 

RESOLVE:

Aplicar à Empresa JORGE JURUNA FERREIRA BATISTA-
ME, em consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 
10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, 
combinado com a Lei Municipal N.º 803/2007, Decretos 
Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, juntamente com o item 22 
do instrumento convocatório do Pregão Presencial N.º 
059/2015 – COSEL/EDUCAÇÃO, Ata de Registro de Preços 
Nº 060/2015, e de acordo com o Parecer N.º 2777/2016 da 
Procuradoria Geral do Município, a seguinte penalidade:

I. Suspensão do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal, pelo período de 
01 (um) ano, cumulado com multa de 10 % (dez por cento) 
sobre o valor global da Autorização de Fornecimento Nº 
1056/2016.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO  E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço 
Nº 284/2015; Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: CDC CENTRO DE DIAGNÓSTICO CAMACARI 
LTDA-ME; Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira do 
instrumento original; Do Prazo: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 07 de outubro de 2016, 
passará a viger até 07 de outubro de 2017; Do Preço: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor global de 
R$ 359.126,40 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e 
seis reais e quarenta centavos), o qual permanece inalterado, 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do Contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente Termo Aditivo correrão por conta da Ação 4114 e 4119, 
Classe econômica 3390.39.00.00; Da Alteração: Alterar o 
Contrato nº 284/2015, por meio do presente Termo 
estabelecendo como novo Sócio o Sr. FABIANO MALTEZ BAHIA 
LOPES, que passa a ser o responsável isolado podendo praticar 
todos atos compreendidos no objeto social, desde que não 
estranhas ao interesse da Pessoa Jurídica supra. Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, 

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

não modificadas por este Instrumento Assinatura: 29/09/2016; 
WASHINGTON LUIS SILVA COUTO – Município. 

Segundo Termo de Rerratificação ao Terceiro Termo Aditivo 
ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 0249/2014; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: OCEANO 
EVENTOS EIRELI-ME; Do Objeto: Retificar e Ratificar o 
instrumento do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato; Da 
Retificação: Em razão do apontado equívoco, no numeral e ao 
extenso do Preço Global, equivocadamente registrados na 
“Cláusula Terceira – Do Preço” do instrumento do Terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato nº 0249/2014, Onde se Lê: R$ “429.000,00 
(quatrocentos e vinte e nove mil reais)”, Leia-se: R$ “536.250,00 
(quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)”; Da 
Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus termos e 
condições, permanecendo inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições Contratuais não modificadas 
por este Termo, que passa a integrar e complementar o Contrato 
originário, a fim de que juntos produzam um só efeito; 
Assinatura: 27/10/2016; Ademar Delgado das Chagas – 
Município. 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 335/2014; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: INSTITUTO 
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH; Do Objeto: Prorrogar 
por mais 24 (vinte e quatro) meses o prazo de vigência 
contratual, sem reajuste ao valor atualmente estipulado e, 
consequentemente, Alterar a Cláusula Quinta (Dos Prazos) do 
Contrato de Gestão nº 335/2014; Da Prorrogação: Por força 
deste instrumento e da natureza continuada da prestação 
contratada, Fica Prorrogado o Contrato, pelo prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir do dia 21 de novembro de 2016, 
passando a viger até o dia 21 de novembro de 2018; Do Preço: 
Por força deste instrumento, segue mantido SEM ALTERAÇÂO 
o preço Global atualmente estimado para a avença que é de R$ 
33.244.819,44 (trinta e três milhões, duzentos e quarenta e 
quatro mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro 
centavos). Segue mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do Contrato original; Da Ratificação: Ficam ratificadas em 
todos os seus termos e condições, permanecendo inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
contratuais não modificada por este Termo Aditivo, que passa a 
integrar e complementar o Contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 26/10/2016; Ademar 
Delgado das Chagas – Município. 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano; N° 369/2012; Contratante: Município de Camaçari - 
SESAU; Contratada: SR. JACKSON JOSE OLIVEIRA DA 
SILVA; Do Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para o encerramento do Contrato original 
que é de 04 de outubro de 2016 passará a ser 04 de outubro de 
2017; Do Preço: O valor contratual para o período da presente 
prorrogação será mantido sem qualquer reajuste no importe de 
R$ 63.261,72 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e um 
reais e setenta e dois centavos). O valor mensal ajustado para a 
Locação do Imóvel permanecerá na ordem de R$ 5.271,81 
(cinco mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e um 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do Contrato original. As despesas 
decorrentes do presente Termo Aditivo serão suportadas pela 
Fonte: 0901.014-27, Programa: 38, Ação: 4112, Class. 
Econômica: 3390.36.00.00; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 04/10/2016; – 
WASHINGTON LUIS SILVA COUTO Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço; 
N° 472/2011; Contratante: Município de Camaçari- SESAU; 
Contratada: TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.; Do Objeto: 
Alterar a Cláusula Quinta do Instrumento original; Do Prazo: 
Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, de forma excepcional 
de modo que, a partir de 21 de outubro de 2016, passará a viger 
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até 21 de abril de 2017; Do Preço: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, o qual fica estimado no valor mensal R$ 16.662,50 
(dezesseis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do Contrato original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão 
por conta do Programa: 31, Ação: 4113 e 4114, Classe 
Econômica: 3390.39.00.00; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, 
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 20/10/2016; 
– WASHINGTON LUIS SILVA COUTO Município.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço; 
N° 01/2011; Contratante: Município de Camaçari- SESAU; 
Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Quinta do Instrumento original; Do Prazo: Fica 
prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2016 de forma 
excepcional, a partir de 22 de outubro de 2016; Do Preço: O 
presente Termo Aditivo terá um valor mensal aproximado de R$ 
77.336,58 (setenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e 
cinquenta e oito centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do Contrato original. Os recursos financeiros 
para pagamento das despesas decorrentes do presente Termo 
Aditivo correrão por conta do Programa: 31, Ação: 4113 e 4114, 
Classe Econômica: 3390.39.00.00; 3390.30.00.00; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e plenamente em vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e do 
posterior Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 21/10/2016; – WASHINGTON LUIS SILVA COUTO 
Município.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
0281/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA PARAÍSO EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado pelo 
Chefe do Executivo, SR. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, 
no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no 
§ 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando a 
Cessão de Direitos firmados entre a empresa contratada 
PARAÍSO EMPREENDIMENTOS LTDA e a empresa 
GUARAJUBA SHOPPING LTDA;

Considerando o Parecer PGM n.° 2321/2016 datado de 
02/09/2016; 

RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016

Objeto: Termo de cooperação técnica entre a Secretaria da 
Fazenda do Município de Salvador e a Secretária da Fazenda 
do Município de Camaçari, objetivando o compartilhamento de 
informações. 
Processo nº 44.175/2016.
Convenente: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
SALVADOR
CNPJ: 13.927.801/0004-91;
Convenente: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE 
CAMAÇARI
CNPJ: 14.109.763/0001-80;
Vigência: Indeterminado;
Amparo Legal: Inciso IV do Art. 100 e no Art. 199 da Lei nº 
5.172/1966;
Data de Assinatura: 19/10/2016.

Assinam: 

Paulo Ganem Souto
Secretário Municipal da Fazenda de Salvador

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário Municipal da Fazenda de Camaçari

Resolve expedir a presente Apostila com o objetivo de alterar o 
LOCADOR  para GUARAJUBA SHOPPING LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ n.° 24.890.395/0001-03, com sede à 
Alameda Monte das Dunas, s/n, sala 01, Guarajuba Shopping, 
Guarajuba, Camaçari, Bahia.

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas no Contrato nº 0281/2014 e seus 
Aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.
Camaçari, 21 de Outubro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
MUNICÍPIO

EXTRATO DO ISSM

Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº 05/2016 – Processo 
Nº 16/2016. Contratado: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E 
MUNICIPIOS; Objeto: Participação das Servidoras Doranei 
Dantas Costa – Diretora de Previdência e Assistência Social e 
Elizana Santos – Assessora Técnica I, do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no 16º Congresso Nacional de 
Previdência da ANEPREM e 7º Premio Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária; Valor: R$ 900,00 (novecentos reais); Projeto 
/Atividade: 2023; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 
0203018. Data da homologação: 27/10/2016; Assinatura: 
Renato Reis Brito Diretor Superintendente.

EXTRATOS DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 2827/2016; CONTRATADA: VIAS 
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA OBJETO: Contratação de empresa para execução de 
serviços de locação de máquinas para manter a operação e 
manutenção do Aterro Sanitário de Camaçari-Bahia, em caráter 
emergencial, para o período de 90 (noventa dias). VALOR 
GLOBAL: R$ 806.220,00 (oitocentos e seis mil e duzentos e 
vinte reais); Fundamentada no Artigo 24, inciso IV da Lei Federal 
nº 8.666/93. Data da Homologação: 31/10/2016. André Luiz 
Oliveira dos Anjos – Diretor Presidente.

150

Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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