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DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1112.11.02.904.2018

RESOLVE

Promover o (a) servidor(a) CESAR APARECIDO DOS 
SANTOS, cadastro nº. 61986, lotado (a) na Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, de 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I-B, 
para ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
II-B, Com data retroativa à 07 de Maio de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE JUNHO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

SILVIA CARREIRA DE MENESES ANDRADE
Secretária do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2018

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

EXONERAR RAFAEL OLIVEIRA E SILVA, cadastro nº. 

60889, do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD, em 
31 de julho de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL 

TERMO DE APOSTILAMENTO  Nº 0011/2018 DO 
CONTRATO Nº 0220/2018, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA RADIAL 
TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
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Av. Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 
Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr 
.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº 
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
contrato nº 0083/2018, conforme Processo nº 
00164.11.07.611.2018, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº  
00164.11.07.611.2018, Pregão Presencial nº 0079/2018.

OBJETO:    PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, COM MOTORISTA E MONITOR, SOB A 
D E M A N D A N O S  R O T E I R O S  D E F I N I D O S  
PREVIAMENTE PELO CONTRATANTE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E 
PROFESSORES  VINCULADOS A EDUCAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL, COM O USO DE VEÍCULOS 
TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS URBANOS E VANS  
COM NO MÁXIMO DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0006/2018, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 18 de junho de 2018

Neurilene Martins Ribeiro
 Secretária de Educação

PORTARIA Nº. 010/2018
DE 06 DE MARÇO DE 2018 

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar o servidor EDMAR DE MELO E SILVA 
SOBRINHO, cargo de Coordenador do Transporte, 
matricula nº 61857, para desempenhar a função de 
Fiscal do contrato administrativo nº 081/2013 firmado 
com a empresa COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ 
LTDA-EPP.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE MARÇO DE 
2018.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

PORTARIA N.º 096 / 2018
31 DE JULHO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 03549.22.09.461.2017, de 26 de 
dezembro de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 39.346.861/0379-10, com sede 
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na Via de Ligação Camaçari/Dias D´Ávilas, Lote 01, 
Loteamento São José, Polo Industrial de Camaçari, 
Distrito Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
576.022 E / 8.604.111 S, inserido na poligonal da Zona 
Industrial, Macrozona CA-ZI.1, conforme Decreto 
Municipal n° 5.381 de 24 de abril de 2013, para o 
funcionamento da atividade de um Centro de 
Distribuição, do tipo Estocagem e Distribuição de 
Produtos, comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios, numa área 
total de 47.718,25 m² e área construída de 23.720,00 m², 
nesse mesmo local e município, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar no prazo de sessenta (60) dias: a) Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestando que o projeto 
executado e a edificação, estrutura ou área de risco estão 
aprovados pelo Corpo de Bombeiro Militar da Bahia 
(CBMBA); b) Alvará da Vigilância Sanitária vigente, 
aprovando as instalações físicas quanto ao manuseio de 
produtos alimentícios; c) outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) do Estado da 
Bahia, referente ao caso específico de outorga para 
captação de água subterrânea; d) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução CEPRAM nº 4.578/2017, com 
o objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, 
o meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 
do processo; II - operar a unidade de distribuição de 
acordo com o projeto apresentado, devendo a empresa 
atuar sempre de forma a minimizar os impactos e 
visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos;  III - 
promover a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de carga e descarga, 
conforme padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; IV - manter atualizados os planos e 
programas propostos para o empreendimento: o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Programa de Educação Ambiental (PEA), o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Plano de 
Emergência Ambiental, Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO); V - promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização de 
programas de educação ambiental e de treinamento de 
segurança, quanto a aplicação dos programas e planos 
da empresa, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta l icença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; VI - cumprir os requisitos 
estabelecidos nas normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover a 
utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  VII - manter nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 

nocivos à saúde, rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente, e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; VIII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
adequada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 
12.235/1992; IX - é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de esgotamento 
de águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais 
se destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; 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 ambiental 
vigente, e adotar medidas de proteção necessária com 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XI - atender rigorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 
alterações; XIII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
XIV - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XV - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.
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G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 097 / 2018
31 DE JULHO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01221.22.09.461.2018, de 15 de junho 
de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA  válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
- SEINFRA, inscrito (a) no CNPJ nº 14.109.793/0001-80, 
com sede na Av. Jorge Amado, s/n, Camaçari - BA, para a 
implantação do sistema de drenagem pluvial e a 
requalificação da pavimentação com extensão total de 
300,13 metros,  nas seguintes vias do Parque da 
Mangabas, município de Camaçari/BA: Rua San Diego, 
nas coordenadas geográficas UTM ; 

 Rua 
nas coordenadas geográficas UTM

nas coordenadas geográficas 
UTM

, 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 
obra, 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 a unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado, devendo ter como 
objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 

,

12°43'38.56"S  
38°17'46.86"O, extensão correspondente a 180m;
Dom Lucas,  
12°43'40.17" S; 38°17'50.07" O, extensão corresponde a 
73,37m e Rua Concórdia, 

 12°43' 39.28 " S;  38°17'44.30 " O, extensão 
correspondente a 46,76m

secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) 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, bem como destinar o efluente 
coletado somente para unidades de tratamento 
licenciada; d) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. Executar e obedecer aos 
descritivos técnicos e os projetos apresentados, 
considerando todos os elementos constantes nos 
mesmos, seguindo as recomendações específicas, 
preconizadas em Normas Técnicas da ABNT (projetos, 
execução, normas de segurança e ambiente de trabalho, 
entre outras); III. Essa Licença não autoriza a supressão 
de vegetação; IV. Restringir as intervenções aos locais 
definidos no projeto; V. A camada superficial dos locais de 
terraplanagem deve ser estocada e protegida da erosão 
por meio de leiras, para uso posterior ou aplicação na 
reabilitação topográfica de áreas degradadas; VI. 
Implantar sistema de drenagem provisório durante as 
obras de terraplenagem (terraços, leiras, barreira de 
contenção de sólidos, caixas de retenção/infiltração e 
caixas de contenção de sedimentos); VII. Implantar um 
sistema de monitoramento das atividades geradoras de 
resíduos e dos respectivos destinos dos produtos 
g e r a d o s  d u r a n t e  a  e x e c u ç ã o  d a s
obras; VIII. Todo óleo lubrificante utilizado deverá ser 
mantido em tambores e estocados em locais cobertos 
d e l i m i t a d o s ,  ú n i c a  e  e x c l u s i v a m e n t e  a  
empresasrecicladoras de óleo, devidamente licenciadas 
na CAESB de acordo com a Resolução CONAMA 
especifica ao assunto; IX. Nos locais de lavagem de 
equipamentos e máquinas deve-se instalar caixas 
separadoras de óleo e água, de forma tal, que a água 
possa ser tratada e o óleo destinado à reciclagem; X.  
Durante as atividades de pavimentação das vias, deve-
se usar barreira de contenção do material betuminoso ao 
longo do solo, da drenagem e consequentemente, dos 
cursos d'água; XI. Apresentar relatórios anuais de 
execução do Plano de Controle Ambiental apresentado, 
bem como de acompanhamento da obra e cumprimento 
das condicionantes; XII. Promover a recuperação das 
áreas escavadas por trecho concluído; XIII. Efetuar a 
limpeza de todos os locais ocupados pelas obras, após 
seu término; XIV. Manter a colocação de placas de 
sinalização e advertência em pontos estratégicos da 
área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 
máquinas, veículos e equipamentos; XV. Realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; XVI. Atender aos padrões de emissão de 
gases e particulados, estabelecidos na legislação 
vigente, para os sistemas de escapamento dos veículos e 
máquinas utilizados no empreendimento; XVII. 
Apresentar à SEDUR, no prazo de sessenta dias: a)
Plano de obra acompanhado de cronograma de 
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execução, medidas de segurança, medidas para 
mitigação de impactos de vizinhança, contratos de 
fornecedores e prestadores de serviços; b) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT, acompanhado da ART do 
responsável;  XVIII. É proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou na lagoa, mesmo que 
tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou da lagoa; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; XIX. 
Atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XX. 
Manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existentes na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30 (trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; XXI. Adotar as medidas necessárias a fim de 
minimizar os impactos durante a fase de construção da 
infraestrutura do sistema viário, atendendo aos padrões 
de intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente; XXII. 
Executar os projetos de drenagem de águas pluviais com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
XXIII. Em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XXIV. 
Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XXV. Atender r igorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXVI. Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a anuência e/ou 
autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  

PORTARIA N.º 098 / 2018
31 DE JULHO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02064.22.09.461.2017, de 23 de 
agosto de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado EBR - EMPRESA DE BENEFICIAMENTO 
DE RESÍDUOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
24.876.631/0001-37, com sede na Rua A, Lote 02, 
Galpão 01, Catu de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 578.682 E / 
8.580.382 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada - ZEC 6, Macrozona AB-ZU.1, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e na 
poligonal da Zona de Ocupação Controlada - ZOC V, 
conforme Resolução CEPRAM n° 2.974, de 24 de maio 
de 2002, para funcionar com a atividade de 
beneficiamento do coco verde, para a produção de fibra e 
pó de coco, casquilho e substrato, com capacidade 
produtiva instalada de 7.200 litros/mês, numa área total 
de 1.500 m². Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar no prazo de 
noventa (90) dias: a) Escritura Pública de Compra e 
Venda da área, registrada em Cartório de Imóveis, em 
nome do requerente e compatível com a área de 
projeto, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do 
Cartório de Registro de Imóveis, atualizada;  b) 
Projeto Básico para o funcionamento da atividade de 
beneficiamento de resíduos, visando a adequação 
d a s  i n s t a l a ç õ e s  f í s i c a s  e x i s t e n t e s  n o  
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empreendimento (ex.:  estruturas f ís icas,  
maquinários, reservatórios, canaletas de captação); 
c) Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; d) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo estar articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; II - operar a unidade de beneficiamento de 
acordo com o exigido nas normas legais, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os 
impactos e visando: a) buscar orientação/ 
entendimento das unidades de pesquisas do setor 
agropecuário para o eficiente aproveitamento dos 
resíduos e possibilidade na redução da geração e 
disposição inadequada de resíduos sólidos; b) evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de 
forma preventiva em relação aos riscos às pessoas e 
ao meio ambiente e fundamentado em tecnologias 
mais limpas; c) priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos;  III - 
promover a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, 
p rodução ,  conforme  padrão  lega lmente  
estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; IV - 
manter atualizados os planos e programas 
propostos para o empreendimento: o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 
Relatório de Detalhamento dos Programas 
Ambientais (RDPA), o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA); V - promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização 
de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à 
SEDUR quando do requerimento de renovação desta 
l icença a  documentação comprobatór ia ,  
acompanhada dos resultados obtidos; VI - cumprir 
os requisitos estabelecidos nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, da NR - 23; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as 
máquinas e equipamentos, da NR - 11;  VII - manter 
nos materiais e substâncias empregados, 
manipulados ou transportados no local de trabalho, 
quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com 
sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais 
recente para conhecimento pelos funcionários; VIII - 
acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área adequada, dotada 

de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 
12.235/1992; IX - direcionar adequadamente os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo 
com a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 versão 
corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; X - é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de 
esgotamento de águas pluviais, a instalação predial 
de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, 
conforme ABNT NBR 10844:1989; XI - 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 ambiental vigente, 
e adotar medidas de proteção necessária com 
colocação de placas de sinalização com informações 
da área a ser protegida; XII - atender rigorosamente 
as condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto 
aos documentos comprobatórios; XIII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XIV - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XV - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XVI - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

Art. 4.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.
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G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 099 / 2018
31 DE JULHO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 03088.22.09.461.2017, de 17 de 
novembro de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, ao 
i n t e r e s s a d o  AT  E M P R E E N D I M E N T O S  E  
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
14.209.041/0001-05, com sede na Avenida Vasco da 
Gama, 1894, Federação, Salvador/BA, para a 
construção de um empreendimento de comércio e 
serviços, para funcionar com a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, 
com comércio de óleo lubrificante, serviços de troca de 
óleo e loja de conveniência, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 120 m³, 
numa área total construída de 1.620,44 m² e área total do 
terreno de 4.750,48 m², localizada na Estrada do Coco, 
BA-099, km 10, designada como Área 03, integrante do 
Núcleo Colonial Boa União, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM  578.026 E / 
8.579.519 S, inserida na poligonal da Zona de Expansão, 
Comércio e Serviços (ZECS 1), Macrozona AB-ZU.2, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e na 
poligonal da APA Joanes Ipitanga, Zona de Ocupação 
Controlada (ZOC V), conforme Resolução CEPRAM n° 
2.974, de 24 de maio de 2002, nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
num prazo de sessenta (60) dias à SEDUR: a) 
manifestação quanto a supressão de vegetação emitida 
pela SEDUR/PMC; b) Projeto de segurança e combate a 
incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiro do Estado da 

Bahia; c) nota fiscal de compra e atestado de 
estanqueidade emitido pelo fabricante dos tanques 
subterrâneos, inclusive do tanque de óleo queimado, 
tubulações e conexões, em conformidade NBR 13.784 
da ABNT; d) Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria de Construção – PCMAT, 
acompanhado da ART do responsável; e) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
uso de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, para 
aprovação da CLA/SEDUR; f) viabilidade dos serviços de 
coleta de lixo, emitida pela Secretaria de Serviços 
Públicos (SESP);   II - adotar as seguintes medidas a fim 
de minimizar os impactos durante a fase de construção 
do empreendimento: a) executar o Programa de 
Educação Ambiental (PEA) desenvolvendo ações 
educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando a capacitar/habilitar os 
trabalhadores da obra; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento 
licenciada, conforme critério a ser estabelecido pela 
limpeza pública, devendo ter como objetivo prioritário 
nessa ação a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem; c) 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; d) 
instalar adequadamente o canteiro de obras, conforme 
NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e 
cumprir os dispositivos de segurança do Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (PCMAT); e) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor;  f) seguir 
as recomendações da Portaria n° 3.214 do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), NR 23, relativa aos 
equipamentos de combate a incêndio; III - executar o 
projeto aprovado para a construção do empreendimento 
em conformidade com as normas técnicas expedidas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
para postos de combustíveis e resoluções da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP): a)  instalar os tanques subterrâneos mantendo 
distância mínima de 1,5 metro do lençol freático, 
conforme ABNT NBR 13781:2009 sobre armazenamento 
de líquidos inflamáveis e combustíveis, do manuseio e 
instalação de tanque subterrâneo; b) implantar e operar o 
sistema de abastecimento de tanques subterrâneos de 
combustível (SASC) conforme normas e critérios 
estabelecidos na ABNT NBR 13.786:2014 sobre 
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, 
da seleção dos componentes para instalação de sistema 
de armazenamento subterrâneo de combustíveis 
(SASC); c) instalar os respiros dos tanques subterrâneos 
de armazenamento de combustíveis em conformidade 
com as normas técnicas da ABNT e manter a distância 
mínima horizontal de três metros entre estes e quaisquer 
edificações;  d) dotar as áreas de abastecimento, 
descarga dos sistemas com tanques subterrâneos e 
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serviços de troca de óleo de piso impermeabilizado e 
canaletas para coleta dos efluentes líquidos, os quais 
deverão ser direcionados para a caixa de separação 
água/óleo (SAO); e) segregar os esgotos sanitários 
gerados pelo empreendimento, dando tratamento 
adequado conforme sistema de tratamento tecnicamente 
aprovado pelo órgão competente, bem como atender 
quanto ao estabelecido nas normas técnicas da ABNT 
NBR n° 7229/1993 versão corrigida 1997 e ABNT NBR 
n° 14605-2/2009, referentes ao projeto e parâmetros 
do sistema; f) é vedado quaisquer interligações com 
outras instalações prediais do sistema de drenagem de 
águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, preferencialmente para retenção e reuso; 
IV - apresentar Outorga de direito de usos dos recursos 
hídricos, emitido pelo Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), em caso de: a) utilização de 
poços ou fontes naturais, b) lançamento de efluentes em 
corpo hídrico, c) construção de estruturas ou realização 
de obras em mananciais;  V - manter e atualizar os 
programas coletivos relacionados à saúde e à segurança 
dos trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual, e implementar treinamento sistemático com os 
funcionários para a aplicação dos programas propostos;  
VI - quanto ao sistema de drenagem do 
empreendimento, adequar o escoamento superficial, 
evitando sua concentração no solo de modo a não 
desencadear processos erosivos; VII - 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 ambiental vigente; 
VIII - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar à 
SEDUR, obedecendo os prazos estabelecidos, a 
documentação comprobatória do seu cumprimento; 
IX - é considerada infração ambiental passível de 
multa descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024, de 2012 e suas alterações; X - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XI - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente 
ou ação resultante das atividades desenvolvidas que 
afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na 
área de influência do empreendimento, adotando as 
medidas corretivas cabíveis; XII - quando da fase de 
funcionamento da atividade o interessado deverá 
solicitar licença ambiental para tal fim, apresentando 
à  SEDUR re la tór io  de  cumpr imento  de  
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XIII - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 

 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento 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 entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  

PORTARIA N.º 100 / 2018
31 DE JULHO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01262.22.09.461.2018 de 21 de junho 
de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
REALCE COMÉRCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o nº: 21.081.501/0001-10, com 
sede no Parque Real Serra Verde, Rua Guedes, SN, 
Gavião I, Camaçari/BA, para a atividade de fabricação de 
tintas, vernizes, massas, esmaltes e texturas a base de 
água, neste mesmo local e município, mediante 
cumprimento da legislação vigente 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 
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homem e ao meio ambiente, buscando sempre que 
possível soluções baseadas em tecnologias mais 
limpas; II. encaminhar os efluentes sanitários para o 
sistema de tratamento composto por fossa séptica 
seguida de sumidouro. Contratar empresa devidamente 
licenciada para realizar a manutenção periódica desse 
sistema; III. manter, em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR-
23, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Realizar 
inspeções semestrais e revisões a cada 3 anos nos 
extintores de incêndio, por empresa/profissional 
devidamente autorizada pela ABNT, devendo estar 
disponível no empreendimento a documentação para 
fins de fiscalização; IV. cumprir as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 
(NRs) pertinentes á atividade da empresa; V. implantar 
programa de educação ambiental acompanhado do 
cronograma de execução, voltado para os funcionários, 
contemplando a gestão adequada dos resíduos, com o 
objetivo prioritário a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, a segregação na fonte e o acondicionamento 
adequado e ações de sustentabilidade ambiental. Prazo: 
anual; VI. armazenar os resíduos sólidos domésticos em 
recipientes fechados, encaminhados - os para coleta 
pela limpeza pública municipal ou empresa com licença 
ambiental para tal fim, ficando proibido o seu descarte 
aleatório ou queima a céu aberto, priorizando o reuso e 
reciclagem dos mesmos; VII. comercializar resíduos 
sólidos passíveis de reciclagem somente com empresas 
licenciadas; VIII. dar continuidade ao PGRS, ao 
programa de coleta seletiva e ao programa de 
minimização de resíduos, visando, sempre que possível, 
a não geração dos mesmos; IX. Promover a disposição 
final dos resíduos contaminados de acordo com as 
ambientais vigentes, sendo que para realizar a 
movimentação dos mesmos, a empresa deverá requerer 
á SEDUR Autorização de Transporte de Resíduos 
Perigosos - ARTP; X. dar continuidade ao Programa de 
Prevenção contra Riscos Ambientais – PPRA 
apresentado á SEDUR; XI.  fornecer aos funcionários 
EPI (equipamento de proteção individual) adequado ao 
tipo de trabalho executado, conforme Norma 
Regulamentadora NR 6 Ministério do Trabalho e 
Emprego; XII. é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024, de 2012 e suas alterações; XIII. 
requerer previamente á SEDUR a competente licença, 
no caso de alteração do projeto ora licenciado; 

Art.2º - 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 o mesmo 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.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

PORTARIA Nº. 105/2018
DE 31 DE JULHO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo Nº 00616.22.09.461.2018, de 
02.04.2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa Litoral Mineração Ltda ME, CNPJ: 
27.722.614/0001-33, com sede na Rua Pau D'Arco, 
s/n, Coqueiro de Monte Gordo, Camaçari/BA, para 
extrair areia, para o uso na construção civil, no lugar 
denominado Fazenda Alto do Jordão, Distrito de 
Monte de Gordo, Camaçari/BA (no polígono ativo do 
Processo do Departamento Nacional da Produção 
Mineral - DNPM nº 871.183/2017, nas coordenadas 
geográficas: V1. -12°36'15''918, -38°07'24''553; V2. -
12°36'15''918, -38°06'59''229; V3. -12°36'35''402, -
38°06'59''229; V4. -12°36'35''402, -38°07'24''553; V5. -
12°36'15' '918, -38°07'24' '553),  mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. conduzir as atividades de acordo 
com os padrões de proteção ao meio ambiente e de 
segurança; II. apresentar a SEDUR: 1) carta 
georeferenciada na escala 1:25.000 contendo o 
polígono ativo do processo DNPM 871.183/2017, a 
área de extração e os recursos hídricos com suas 
respectivas Áreas de Preservação Permanente – APP 
estabelecidas na Lei Municipal nº913/2008 (Código 
Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari). 
Prazo: 20 (vinte) dias; 2) relatório de execução e 
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acompanhamento do Plano de Recuperação de Área 
Degradada - PRAD assinado por profissional 
lega lmente  habi l i tado,  acompanhado do 
levantamento planialtimétrico cadastral atualizado 
na escala 1:5.000, impresso e em meio digital, 
contendo: a) delimitação da faixa do avanço da lavra 
e o trecho que sofreu recuperação de área 
degradada; b) as calhas de drenagens, as 
edificações de apoio com os sistemas de 
abastecimento de água e de esgoto e os acessos; c) 
os corpos hídricos (riacho, lago, área úmida, 
nascente etc) e suas respectivas faixas de Área de 
Preservação Permanente – APP; d) os locais de 
armazenamento de resíduos do solo e restos de 
vegetação, para uso posterior nas áreas a serem 
revegetadas. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias; III. 
atender os seguintes procedimentos inerentes ao 
PRAD: a) acondicionar adequadamente o solo 
decapeado em forma de cordões ou leiras, com altura 
máxima de 1,50m, ou em pilhas individuais de 
05(cinco) a 08(oito) m³, também com a altura máxima 
de 1,50m, e obedecer o tempo máximo de 
armazenamento de 02 anos; b) fazer o resgate da fauna 
das áreas de lavra e servidão da mineração e soltá-la em 
habitat seguro; c) instalar calhas de drenagem de 
águas pluviais adequadas em toda a área de lavra 
inclusive no acesso de forma a evitar processos 
erosivos,  carreamento de sedimentos e  
assoreamento dos corpos hídricos; IV. desenvolver 
atividade de Educação Ambiental com os funcionários, 
mantendo documentação comprobatória das ações 
executadas, para fins de fiscalização; V. priorizar a 
contratação de mão de obra local na operação da jazida e 
no transporte do minério; VI. instalar sistema fossa 
séptica/sumidouro para tratar o efluente sanitário das 
edificações de apoio observando as exigências da 
Norma Técnica NBR-7229 da ABNT e remover 
periodicamente o lodo gerado nessas instalações para 
unidade de tratamento credenciada; VII. sinalizar os 
locais de lavra e de tráfego de veículos; VIII. só realizar o 
abastecimento, lavagem ou manutenção de máquinas, 
equipamentos e veículos em instalações credenciadas, 
mantendo os comprovantes disponíveis para fins de 
fiscalização e de renovação desta licença; IX. observar a 
distância mínima de 10(dez) metros da área de 
mineração em relação aos imóveis contíguos; X. só 
transportar o minério em veículos equipados com 
cobertura (“lona”) nas caçambas, conforme exigência 
das leis de trânsito pertinentes; XI. atender a Norma 
Regulamentadora NR - 22, redação dada pela Portaria 
nº2037 de 15/12/1999, com atenção para as atualizações 
posteriores; XII. incentivar a coleta seletiva dos resíduos 
sólidos gerados pelos funcionários e fazer o 
encaminhamento desses resíduos para unidade de 
tratamento licenciada; XIII. fornecer e estimular o uso de 
Equipamento de Proteção Individual - EPI compatível 
com a atividade que desenvolve; XIV. fazer a correção 
imediata dos processos erosivos com adequação do 
sistema de drenagem nos locais onde existem 
maiores declividades do terreno natural; XV. proteger 
os taludes através do plantio maciço de espécies 
nativas a fim de evitar a formação de processos 
erosivos; XVI. manter protegida a reserva ativa dos 
aquíferos dentro do empreendimento e na áreas de 

influência do mesmo de forma a continuar existindo a 
alimentação dos corpos hídricos existentes; XVII. 
manter-se atual izado quanto as exigências 
estabelecidas no Decreto de Lavra de areia e em outros 
dispositivos de regularização expedidos pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM; 
XVIII. instalar placa de sinalização, contendo: a) nome da 
empresa, com telefone de contato; b) nome do 
responsável técnico com o CREA; c) número da Licença 
ambiental; d) número do telefone da fiscalização da 
SEDUR: 71 3621 6719; e) número do Decreto de Lavra 
expedido pelo DNPM. Prazo: 90 dias; XIX. comunicar, de 
imediato a SEDUR, qualquer acidente ou ação resultante 
das atividades de lavra, que degrade ou polua, direta ou 
indiretamente o meio ambiente na área de influência do 
empreendimento; XX. é proibido: a) o descarte de 
expurgo ou material de qualquer origem nos corpos 
hídricos ou em local  não autorizado por esta SEDUR; b) 
extração de areia nas Áreas de Preservação Permanente 
- APP; c) modificar e/ou lavrar substância mineral nas 
áreas onde os usos foram previamente 
estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 
Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 
exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas 
verdes e áreas destinadas a equipamentos 
comunitários etc; d) constituir ameaça ao equilíbrio 
ecológico e as áreas de atração turística, de valor 
ambiental e de beleza paisagística; e) constituir 
ameaça a segurança da população; f) comprometer o 
desenvolvimento da região; g) prejudicar o 
funcionamento regular de escolas, hospitais, 
ambulatórios, casas de saúde, repouso ou similares; 
XXI. só iniciar as atividades de lavra após 
apresentação nesta CLA/SEDUR, da Autorização de 
Supressão de Vegetação emitida pelo órgão 
competente; XXII. não ultrapassar os limites de 
exploração de areia do polígono ativo do Processo 
DNPM nº 871.183/2017; XXIII. atender rigorosamente os 
condicionantes estabelecidos a fim de evitar o 
cancelamento desta licença e sofrer as penalidades 
previstas e requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
31 DE JULHO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 109 / 2018
04 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00457.22.09.461.2018 de 12 de março 
de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos à 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE 
TEODINÂMICA ,  i nsc r i t a  no  CNPJ  sob  n º  
16.109.746/0001-78, com sede no Km 33, BR 020, S/N, 
Fazenda Engenho, Planaltina, Brasília – DF, para 
implantação de um empreendimento do tipo condomínio 
urbanístico, localizado na via Lobo Guará, Gleba 18, 
Busca Vida, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, inserido 
nas Zonas de Expansão Controlada – ZEC 1 e Zona de 
Interesse Paisagístico – ZPIP da Macrozona Urbana de 
Vila de Abrantes – AB.ZU – 1, conforme Lei Municipal nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento possui 
área total de 75.751,00m² e é composto de 28 unidades, 
com o seguinte quadro de áreas: área líquida do 
empreendimento: 36.967,63m², Área non aedificandi, 
Área de Preservação Permanente – APP, com 
27.429,73m² + área de cinturão verde, com 11.353,64m² 
de 38.783,37m²; área líquida das unidades de 
19.866,60m², área verde de uso comum/lazer/faixa 
arborizada de 9.256,27m²; sistema viário de 7.564,87m²; 
área de estacionamento com 279,89m².  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 funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II – apresentar, á 
CLA/SEDUR, no prazo de noventa dias: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
uso de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de 
acordo com termo de referência de arborização urbana; 
b) programa de educação ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos 
e ações de sustentabilidade ambiental; c) projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário;  d) projeto de drenagem de águas 
pluviais, contemplando redutores de velocidade; e) 
programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na indústria da Construção Civil - PCMAT; f) 

; III – 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; IV –  
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; V- 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; VI – apresentar à 
CLA/SEDUR, no prazo de trinta dias, relatório conclusivo 
dos condicionantes estabelecidos na ASV; 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 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 –implantar de 

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
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imediato, cerca do tipo alambrado, nos limites de 
fundo de lotes, de forma a manter a integridade 
natural da vegetação; XI – fica a Associação 
Responsável, pela preservação da APP e áreas 
verdes, não permitindo a ampliação das áreas de 
lotes; XII – apresentar cópia da Portaria de Autorização 
de Supressão de Vegetação ASV concedida pela 
SEDUR; XIII – atender os 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 067/2015, de 
29 de julho de 2014, emitida por esta SEDUR através 
do Processo Administrativo nº 22073/2013, de 22 de 
novembro de 2013; XIV– ficam proibidas, 
intervenções na área descrita no Projeto aprovado 
pela SEDUR como Área Verde Comum III, 
parcialmente, inserida na ZPIP e na ZVS

; XVI – monitorar pelo período 
de três anos, as Áreas de Preservação Permanente – 
APP  XVII – apresentar, anualmente, relatório descritivo 
dos impactos do empreendimento na APP; XVIII – 
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 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.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 04 DE AGOSTO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  

 

PORTARIA Nº. 112/ 2018
06 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 

; XV – realizar 
os serviços de desmatamento, destocamento e 
limpeza da área, conforme projeto de terraplanagem 
apresentado a este orgão

no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01344.22.09.461.2018, de 06 de junho 
de 2018, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3(três) anos, à 
PEDRASHOP MARMORES E GRANITOS EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 
no CNPJ sob Nº. 15.320.126/0001-10, com sede na 
Rodovia BA 099, Estrada do Coco, Km 8, s/n, Catu de 
Abrantes-Abrantes, Camaçari/BA, para aparelhamento 
de placas de trabalho em mármore, granito, ardósia e 
outras pedras naturais, nas coordenadas UTM: 
577.252.25 E; 8.578.162.71 S, situado nas Zonas de 
Expansão Comércio e Serviços – ZECS 1 e de Expansão 
Controlada – ZEC 2, da Macrozona Urbana de Abrantes, 
AB-ZU.2 do Distrito de Abrantes, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008. Esta portaria está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - Operar o 
empreendimento de acordo com o projeto apresentado a 
este órgão, devendo a empresa atuar de forma 
preventiva em relação aos riscos referentes ao homem e 
ao meio ambiente, buscando, sempre que possíveis 
soluções baseadas em tecnologias mais limpas e de 
redução de ruído na fonte; II - Manter arquivos por um 
período de 5 (cinco) anos, os cupons fiscais das 
comercializações dos cascalhos de mármore e granito; III 
- Manter e atualizar: Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional; Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos; Programa de Educação ambiental e; 
Plano de Emergência Ambiental. IV- Fornecer aos 
funcionários Equipamento de Proteção individual - EPI 
adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecimento na NBR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; V – Realizar treinamento com o funcionário 
para situações emergenciais; VI – Apresentar, no prazo 
120 dias, o Projeto de Combate a Incêndio das 
instalações(se couber); VII- 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; VIII - Cumprir as Normas Regulamentadoras 
do Ministério de Trabalho e Emprego: NR – 11 
(Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio 
de materiais); NR- 6 (Equipamentos de proteção 
individual); NR – 9 (Riscos Ambientais); NR – 15 
(Operações insalubres); IX - Implantar sistema para 
redução de ruídos nas atividades de corte e polimento, 
acompanhado da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, do técnico que elaborou; X – Direcionar 
os resíduos industriais do beneficiamento de mármores e 
granitos para a caixa de decantação, através de sistema 
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de drenagem da água utilizada no corte, lixamento e 
polimento, não permitindo que os resíduos (lama) 
gerados pelo processo passem diretamente para o 
esgoto sanitário; XI- Coletar e promover a separação 
sistemática dos resíduos sólidos e destiná-los a unidade 
de reaproveitamento, conforme critério a ser 
estabelecido pela empresa de coleta, sendo vedado o 
seu lançamento nos corpos d´água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, devendo ter como objetivo 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos; XII - Armazenar e destinar os 
resíduos finos de polimento, lixamento e corte de peças 
para unidade licenciada; XIII - Manter a área do 
empreendimento sempre limpa, descartando os resíduos 
sólidos e orgânicos em locais adequados; XIV - 
Armazenar adequadamente os resíduos gerados do 
processo em área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada, de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11174 e normas 
da ABNT NRB 12235/92; XV - Realizar vistorias 
periódicas nas caixas de drenagem pluvial mantendo-as 
sempre limpas, desobstruídas e devidamente 
identificadas; XVI – Direcionar os efluentes domésticos 
para a fossa séptica, de acordo com a norma técnica 
NBR-7.229 da ABNT e manter em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza; 
XVII- Apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; XVIII - Comunicar de imediato a SEDUR, a 
ocorrência de qualquer acidente e ação resultantes das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
c a b í v e i s ;  X I X  -  A t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município; XX - Requerer previamente à SEDUR, a 
competente Licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado, conforme Art. 45º, inciso IV, da Lei nº 
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 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.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 06 DE AGOSTO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  

CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Infraestrutura convoca a empresa JTJ 
CONSTRUÇOES LTDA., a retomar os serviços da 
Subcontratação nº 001/2016, objeto Execução de 
melhoramento, reconstrução e reforma do sistema 
viário no distrito de Abrantes, no Município de 
Camaçari, BA, no prazo de 05 (cinco) dias.

O não comparecimento ocasionara a rescisão unilateral 
da referida Subcontratação.

Camaçari -BA, 07 de agosto de 2018.

Atenciosamente,

_________________________________
Joselene Cardim Barbosa Souza

Secretaria de Infraestrutura

PORTARIA 008/2018
DE 01 DE AGOSTO DE 2018

“Altera a Portaria nº. 06, de 01 de Fevereiro 
de 2017, a qual constitui a Comissão 
responsável pela fiscalização, avaliação e 
execução dos serviços prestados e atesto 
da despesa referente ao Contrato 
0314/2013, da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP e dá outras providências”.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a edição da Portaria SESP nº. 06/2017, de 
01 de Fevereiro de 2017, regularmente publicada no 
Diário Oficial do Município;

RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR o fiscal responsável pelo atesto da 
despesa e por avaliar se os serviços e materiais 
utilizados estão de acordo com o que prever o Contrato 
n º .  0 3 1 4 / 2 0 1 3 ,  e s t a b e l e c i d o  e n t r e  D F G  
CONSTRUÇÕES PROJETOS E COMÉRCIO LTDA e a 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

Art. 2° - ESTABELECER que o responsável técnico de 
que se trata o Art. 1° terá competência:

 I – Fiscalizar, no que diz respeito à atesto da despesa, 
quantidade e qualidade dos serviços de conservação e 
manutenção integrada nos Mercados Comerciais do 
Município de Camaçari, sendo ele: Centro Comercial de 
Camaçari, Mercados de Barra de Pojuca, Mercado de 
Monte Gordo, Mercado da Nova Vitória e Mercados da 
Gleba E, em cumprimento ao contrato ou instrumento 
equivalente.

Art. 3° - DESIGNAR para atuar como responsável 
técnico do Contrato:

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE  DO  SECRETÁRIO  DE  SERVIÇOS  
PÚBLICOS  DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  EM 01 
DE AGOSTO DE 2018.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Número do Contrato: 0124/2018

Objeto: Destina-se a Contratação de Empresa 
Especializada para prestação de serviços de locação de 
sistemas de contabilidade pública, para atender as 
demandas dos diversos órgãos e secretarias da 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

prefeitura municipal de Camaçari, incluindo Gestão 
Financeira, Orçamentária e Contábil, Transparência 
Municipal Web e Apropriação de custos web.

Fornecedor: GPI SISTEMAS LTDA – ME 

Camaçari, 10 de Agosto de 2018

José Gama Neves
Secretário de Governo 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
S U B C O N T R A T A Ç Ã O  N º .  1 8 7 / 2 0 1 6 - 2 .  
CONTRATANTE: MNUNICÍPIO  DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: EMPRESAS PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPALANAGEM LTDA E NTW ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP. DO OBJETO: 
Alterar as cláusulas terceira e quinta do tempo de 
subcontratação nº. 187/2016-2; DO ACRÉSCIMO: 
Tendo em vista o acréscimo de itens efetivado através 
do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 187/2016, fica 
repassado ao subcontratado o valor correspondente a 
R$ 235.368,00 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e oito reais), bem como fica acrescida a 
parcela da subcontratação em 10,25% (dez virgula vinte 
e cinco por cento), o que representa em acréscimo no 
valor global de R$ 612.080,12 (seiscentos e doze mil, 
oitenta  reais e doze centavos). Deste modo, o valor 
global do termo de subcontratação nº 187/2016-2, 
passará a ser de R$ 1.971.269,63 (um milhão, 
setecentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e 
nove reais e três centavos. DO PRAZO: Fica prorrogado 
por 170 (cento e setenta dias), de modo que, a partir de 
16 agosto de 2018, passará a viger até 02 de fevereiro 
de 2019; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalterados 
e plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário e dos posteriores 
termos aditivos, não modificadas por este isntrumento, 
não sendo devido o pagamento de nenhum valor além 
do que foi estabelecido, renunciando à aplicação do 
reajuste de preços no período objeto deste aditivo. DA 
ASSINATURA: 20/07/2018. ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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