
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

 LEI N° 1255/2012
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012

Acrescenta dispositivo a Lei n° 618, de 08 de 
agosto de 2003, que instituiu o programa 
municipal de promoção do emprego – PRÓ-
EMPREGO  incorpora dispositivos e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

           FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 618, de 08 de agosto de 
2003, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a 
seguinte redação:

“Art. 2°...

Parágrafo único -  O benefício poderá ser 
prorrogado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a critério do 
Chefe do Poder Executivo, no caso de ampliação do 
empreendimento, na forma do regulamento.” (NR).

Art. 2° - Perderão os benefícios, iniciais ou 
prorrogados, de modo retroativo, a empresa que encerrar 
suas atividades no Município ou reduzir a 20% (vinte por 
cento) os postos de trabalho, durante o período de vigência 
dos benefícios.”

Parágrafo único - O benefício fiscal é extensivo tão 
somente às prestadoras de serviços que tenham 
responsabilidade técnica relacionadas à construção da 
planta industrial, até 02 (dois) anos da expedição do Alvará 
de Construção, considerando as prorrogações autorizadas 
pelo Órgão competente municipal.

Art. 3° - As pessoas jurídicas que agregarem a um 
empreendimento industrial ou comercial atividade de 
agenciamento na importação de serviço poderá ter redução 
na base de calculo, na forma escalonada em regulamento, 
pelo prazo de ate dez anos.

§1° - O empreendimento originário deve se 
enquadrar nos critérios estabelecidos na Lei Municipal n 618, 
de 08 de agosto de 2003.

§2° - No requerimento de tratamento tributário 
diferenciado a prestadora de serviço indicará prova da 
vinculação empresarial com a pessoa jurídica enquadrada no 
beneficio fiscal. 

 
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI N° 1256/2012
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012

Altera a Lei Municipal nº 997/2009 de 05 de 
agosto de 2009, que reorganiza o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município 
d e  C a m a ç a r i - B a h i a  e  d á  o u t r a s  
providências.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso das suas 
atribuições legais, 

                     Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera a Lei nº 997/2009, de 05 de 
agosto de 2009, passando a vigorar com as seguintes 
alterações:

Art. 2º - Fica alterada a redação do caput do Art. 
1° e o seu Parágrafo único, na forma a seguir disposta:

“Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Camaçari, de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal, fica reorganizado nos termos 
desta Lei, sendo obrigatoriamente filiados todos os 
servidores titulares de cargos efetivos ativos e 
inativos dos Poderes do Município de Camaçari, as 
Autarquias e as Fundações, na qualidade de 
segurados, bem como seus respectivos 
dependentes, na forma da Lei. (NR)

 Parágrafo único - Não integram o Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de Camaçari os 
servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos 
em comissão, declarados em Lei de livre nomeação 
e exoneração, bem como de outros cargos 
temporários ou de empregos públicos.” (NR)

Art. 3º - Fica alterada a redação do caput do Art. 
3°, na forma a seguir disposta: 

 “Art. 3º -Fica mantido o Órgão Gestor Único do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de Camaçari, sob a denominação de Instituto de 

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 493 de 08 a 14 de Dezembro de 2012X

LEIS



PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
Autarquia, com personalidade jurídica de direito 
público, dotada de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial.” (NR)

Art. 4º - Fica alterada a redação do § 1°, do Art. 
4°, na forma a seguir disposta:

“Art. 4° - (...)

 § 1º - Para os fins previstos no caput, incumbe ao 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal o 
gerenciamento e a operacionalização do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de 
Camaçari, incluindo a arrecadação e a gestão de 
recursos financeiros e previdenciários, a 
concessão, o pagamento e a manutenção dos 
benefícios previdenciários, ora reorganizados e 
unificados por esta Lei, devidos aos segurados e a 
seus dependentes.” (NR)

(...).

Art. 5º - Fica alterada a redação do caput do Art. 
6° e o seu inciso II, na forma a seguir disposta:

“Art. 6° - O Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Camaçari, gerido pelo 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, 
visa dar cobertura aos eventos a que estão 
sujeitos os seus beneficiários e compreende 
um conjunto de benefícios que atendem às 
seguintes finalidades: (NR) 
                 (...)

                 II   -   proteção à maternidade, especialmente à 
gestante.” (NR)

Art. 6º - Fica alterada a redação do caput do Art. 
7°, na forma a seguir disposta:

“Art. 7° - São beneficiários do Regime Próprio de 
Previdência Social os segurados e dependentes 
definidos nos termos das Seções I e II deste 
Capítulo.” (NR)

Art. 7º - Fica alterada a redação do caput do Art. 
8° e do seu inciso II e Parágrafo único, na forma a seguir 
disposta:

“Art. 8° - Permanece filiado ao Regime Próprio de 
Previdência Social, na qualidade de segurado, o 
servidor ativo titular de cargo efetivo que estiver: 
(NR)
                   (...)

 II - afastado ou licenciado, desde que observados 
os prazos previstos em Lei e desde que o tempo de 
licenciamento seja considerado como de efetivo 
serviço no cargo; (NR)
                   (...)

Parágrafo único - O segurado, no exercício de 
m a n d a t o  d e  V e r e a d o r ,  q u e  o c u p e ,  
concomitantemente, cargo efetivo, filia-se ao 
Regime Própr io  de Prev idênc ia  Soc ia l  
exclusivamente por conta deste.” (NR)

 

Art. 8° - Fica alterada a redação do inciso V do 
caput e os parágrafos 3°, 7° e 14 do Art. 13, como também 
ficam revogados o inciso IX do § 4º, e o § 12, todos na forma 
a seguir disposta:

“Art. 13 (...)

V - os pais inválidos, enquanto permanecerem nesta 
condição, desde que com dependência econômica 
exclusiva do segurado (a), devidamente 
comprovada. (NR)

(...)

§ 3º - É considerado(a) companheiro(a), nos termos 
do inciso II deste artigo, a pessoa solteira, viúva, 
comprovadamente separada de fato ou divorciada, 
que mantém união estável com o segurado(a) que 
se encontre nestas mesmas condições, e desde que 
resulte comprovada a manutenção da união estável 
até a data do óbito. (NR)

§ 4º -(...)

IX - (REVOGADO).
(...)

§ 7º - O(a) segurado(a) casado não poderá realizar 
inscrição de companheiro(a), exceto quando 
comprovadamente separado de fato.

(...) 

§ 12 -(REVOGADO) 
(...)

§ 14 - A verificação da condição de invalidez 
temporária a que se refere o parágrafo anterior, 
deverá ser realizada em prazo nunca superior a 12 
(doze) meses.” (NR)

(...).

Art. 9° -Fica alterada a redação dos incisos I, III, 
IV e VI do Art. 14, todos na forma a seguir disposta:

“Art. 14 (...)

I - para o cônjuge, pela anulação do casamento, pela 
separação de fato, ou pelo divórcio, desde que o 
segurado não lhe preste alimentos de forma 
espontânea ou fixados judicialmente; (NR)

                  (...)

III - para o filho e aqueles referidos no § 2º do artigo 
13 desta Lei, ao completarem 18 (dezoito) anos de 
idade, ou na hipótese de emancipação ou 
comprovada convivência sobre regime de união 
estável; (NR)

IV - para o maior inválido, pela cessação da 
invalidez, ou deferimento de benefício pelo Regime 
Geral de Previdência Social ou por qualquer outro 
regime previdenciário; (NR)

                  (...)

VI - para o divorciado(a) com percepção de 
alimentos, quando comprovada a convivência em 
regime de união estável;” (NR)
                  (...).
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Art. 10 - Fica alterada a redação da alínea “b”, 
do inciso I, do Art. 15, e revogado o seu Parágrafo único, na 
forma a seguir disposta:

“Art.15 (...)

I – (...)

b)  aposentadoria compulsória; (NR)
                 (...)

Parágrafo único. (REVOGADO).”

Art. 11 - Fica alterada a redação da alínea “b”, 
do inciso IV, § 11, do Art. 16, na forma a seguir disposta: 

“Art.16 - (...)  

b) Na prestação espontânea de qualquer 
serviço ao Município;” (NR)
                 (...).

Art. 12 - Fica alterada a redação do inciso I, do 
Art. 19, na forma a seguir disposta:

“Art. 19 - (...)

“I – tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público municipal.” (NR)

(...).

Art. 13 - Fica alterada a redação do Art. 20, e 
acrescentado o Parágrafo único, na forma a seguir disposta:

“Art. 20 - O professor que comprove exclusivamente 
o tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, terá os requisitos de idade e 
de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos. 
(NR)

(...)

“Parágrafo único - São consideradas funções de 
magistério as exercidas exclusivamente por 
professores no desempenho de atividades 
educativas, quando exercidas em estabelecimento 
de educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e médio, em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do 
exercício de docência, as de direção de unidade 
escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico.” (AC)

Art. 14 - Ficam acrescentados os §§ 1° e 2°, no 
Art. 22, na forma a seguir disposta:

“Art. 22 (...)

§ 1º - Aplica-se ao valor da pensão por morte o limite 
previsto no § 2º, do Art. 40, da Constituição Federal. 
(AC)

 § 2° -Às pensões concedidas a partir de 
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20/02/2004, é assegurado o reajustamento do 
benefício para preservar-lhe, em caráter 
permanente, o valor real, nas mesmas datas e 
índices utilizados para fins de reajuste dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
observada legislações específicas e instrumentos 
normativos expedidos pelo Ministério da 
Previdência.” (AC) 

Art. 15 -Fica alterada a redação do § 5° do Art. 
23, na forma a seguir disposta:

“Art. 23 - (...)

§ 5º - Caso o(s) beneficiário(s) já habilitado(s) não 
aceite(m) a reserva da(s) cota(s)-parte(s) e 
venha(m) a ser posteriormente deferido(s) o(s) 
ped ido(s)  ao(s)  novo(s)  dependente(s)  
habilitado(s), o excedente que tenha sido 
indevidamente pago àquele(s) por conta da(s) 
cota(s)-parte(s) instituída(s) em favor deste(s), será 
descontado, proporcionalmente, das futuras 
prestações do benefício.” (NR)

Art. 16 - Ficam acrescentados os parágrafos 5° 
e 6°, no Art. 29, na forma a seguir disposta:

“Art. 29 - (...)

§ 5° - Não será concedido auxílio-doença ao 
segurado que, ao ser empossado no serviço público 
municipal, seja portador de doença ou de lesão que 
geraria o benefício, salvo quando a incapacidade 
decorrer de progressão ou agravamento dessa 
doença ou lesão, devidamente comprovada por 
médico perito integrante da Junta Médica Oficial do 
Município. (AC)

§ 6° - A concessão do auxílio doença respeitará as 
regras de carência estabelecidas para o Regime 
Geral de Previdência Social.” (AC)

Art. 17 - Fica alterada a redação do caput do 
Art.33 e incluir o § 4º, na forma a seguir disposta:

                   “ Art.33. A segurada gestante faz jus à licença 
maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem 
prejuízo da remuneração a contar do dia do parto.” (NR)

                    § 4º O prazo para licença maternidade poderá 
ser prorrogado em até 60(sessenta) dias, desde que 
cumprida as exigências da Lei nº 825/2007.” (NR)

                    Art.18 - Fica alterada a redação do inciso I, do 
art.34, na forma a seguir disposta:

                   “ Art.34 (...)

I- 120(cento e vinte) dias, se a criança tiver 
menos de 1(um) ano de idade;” (NR)

                  Art.19 - Fica alterada a redação do caput do Art. 
42, na forma a seguir disposta:

“Art. 42 - Ressalvado o direito de opção à 
aposentadoria pelas normas estabelecidas nos arts. 
18 e 41 desta Lei, o segurado do Instituto de 
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Seguridade do Servidor Municipal que tiver 
ingressado no serviço público na administração 
pública direta, autárquica e fundacional da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se 
com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, quando, 
observadas as reduções decorrentes de idade e 
tempo de contribuição contidas no Art. 20, 
cumulativamente, vier a preencher as seguintes 
condições:” (NR)

Art. 20 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 43, e do inciso III, na forma a seguir disposta:

“Art. 43 - Ressalvado o direito de opção à 
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelos 
Arts. 18, 20, 41 e 42 desta Lei, o servidor que tenha 
ingressado no serviço público da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas as suas Autarquias e Fundações, até 16 de 
dezembro de 1998, poderá aposentar-se com 
proventos integrais, que corresponderão a última 
remuneração do servidor no cargo efetivo, desde 
que preencha cumulativamente as seguintes 
condições: (NR)

(...)

 III - idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites de idade definidos no 
Inciso III do Art. 18 desta Lei, de um ano de idade 
para cada ano de contribuição que exceder a 
condição prevista no inciso I deste Artigo.” (NR)

Art. 21 - Ficam alterados o caput e o § 4º do Art. 
44, e acrescidos os §§ 5° e 6°, na forma a seguir disposta:

“Art. 44 - O segurado ativo que tenha completado 
as exigências para aposentadoria voluntária, 
conforme estabelecido nos artigos 18 e 41, e que 
opte em permanecer em atividade, fará jus a um 
abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária, até completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória 
prevista no Art. 17, todos desta Lei. (NR)

(...)

§4º - O pagamento do abono de permanência é de 
responsabilidade do Município de Camaçari e será 
devido a partir do cumprimento dos requisitos para 
obtenção do benefício, conforme disposto no caput 
e parágrafo primeiro deste artigo, mediante opção 
expressa pela permanência em atividade. (NR)

§ 5° - Em caso de cessão de servidor ou de 
afastamento para exercício de mandato eletivo, o 
responsável pelo pagamento do abono de 
permanência será o órgão ou entidade ao qual 
incumbe o ônus pelo pagamento da remuneração 
ou subsídio, salvo disposição expressa em sentido 
contrário no termo, ato, ou outro documento de 
cessão ou afastamento do segurado.” (AC)

§ 6° - Na concessão do benefício de 
aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, cessará o 

direito ao pagamento do abono de permanência.” (AC) 

Art. 22 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 45, na forma a seguir disposta:

“Art. 45 - No cálculo dos proventos das 
aposentadorias referidas nos arts. 16, 17, 18, 19, 20 
e 41, será considerada a média aritmética simples 
das maiores remunerações ou subsídios, utilizados 
como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência a que esteve vinculado, 
correspondentes a oitenta por cento de todo o 
período contributivo desde o mês de competência 
de julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência.” 
(NR) 

(...).  

Art. 23 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 50, e revogado o seu Parágrafo único, na forma a seguir 
disposta:

“Art. 50 - Os benefícios de aposentadoria e 
pensão de que tratam os arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 
41 serão reajustados, a partir de 20/02/2004, na 
mesma data e índices em que se der o reajuste dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
ressalvados os beneficiados pela garantia de 
paridade de revisão de proventos de aposentadoria 
e pensões, de acordo com a legislação vigente. 
(NR)

Parágrafo único - (REVOGADO).”

Art. 24 - Ficam alterados o caput do Art. 54, os 
seus incisos VI e IX, e os §§ 1º e 2º, na forma a seguir 
disposta:

“Art. 54 - O Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Camaçari, que trata esta Lei será 
custeado mediante os seguintes recursos: (NR)

(...)

VI – as dotações orçamentárias destinadas ao 
pagamento de pessoal inativo, pensões e outros benefícios 
previdenciários devidos pela Administração direta e indireta, 
dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 
Camaçari, cujos servidores sejam segurados ou 
beneficiários; (NR)

(...)

IX – os créditos de natureza previdenciária 
devidos aos órgãos da Administração direta e indireta dos 
Podes Executivo e Legislativo do Município de Camaçari; 
(NR)

(...)

§ 1º - Os Chefes dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município de Camaçari, Autarquias e 
Fundações, ficam autorizados a transferir ao 
patrimônio do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, bens, direitos e ativos, de qualquer 
natureza, observados os critérios e parâmetros 
legais, a fim de capitalizar o regime de previdência 
gerido pelo Instituto, bem como assegurar o 
pagamento de seus compromissos. (NR)
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§ 2º - O Chefe do Poder Executivo proporá, quando 
necessário, a abertura de créditos orçamentários 
adicionais, visando assegurar ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal alocação de 
recursos orçamentários destinados à cobertura de 
eventuais insuficiências orçamentárias e 
financeiras, para a garantia do pagamento das 
aposentadorias, pensões e outros benefícios 
previdenciários devidos, como também da taxa 
administrativa.” (NR)

Art. 25 - Fica alterada a redação do inciso II, do 
Art. 55, na forma a seguir disposta:

“Art. 55 - (...)

II - os bens imóveis dominicais de titularidade de 
Autarquias e Fundações públicas municipais.” (NR)

                                    (...).

Art. 26 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 59, e do seu § 1°, na forma a seguir disposta:

“Art. 59  - A contribuição previdenciária patronal do 
Município de Camaçari, de que trata o Art. 54, inciso 
I, será de 22% (vinte e dois por cento). (NR)

§ 1º - Do percentual de contribuição do ente, 
previsto no caput deste artigo, 9,62% (nove vírgula 
sessenta e dois por cento) destina-se ao custeio 
normal, e 12,38% (doze vírgula trinta e oito por 
cento), destina-se ao custeio suplementar, para 
cobertura do déficit atuarial.”

(...).

Art. 27 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 61, na forma a seguir disposta:

“Art. 61 - A contribuição previdenciária dos 
segurados inativos e dos pensionistas, de que trata 
o Art. 54, inciso III, será de 11% (onze por cento), 

conforme Lei Municipal nº. 824/2007, incidente 
sobre a parcela do provento que supere o valor do 
limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.” (NR)

Art. 28 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 63, e do seu § 2°, na forma a seguir disposta:

“Art. 63 - As contribuições do Município, através de 
todos os órgãos e entidades dos seus Poderes, dos 
segurados e pensionistas, deverão ser recolhidas 
mensalmente ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, até o 5º dia útil subsequente a 
data de pagamento da folha, conforme tabela de 
pagamento previamente divulgada pela imprensa 
oficial. (NR)

“§ 2° - Em havendo antecipação das datas 
inicialmente estabelecidas na tabela de pagamento 
prevista no caput deste artigo, as contribuições do 
Município, através de todos os órgãos e entidades 
dos seus Poderes, dos segurados e pensionistas 
também deverão ter o seu recolhimento ao Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal antecipado 

para até o 5º dia útil imediatamente subsequente à 
nova data estabelecida para crédito dos benefícios 
do mês de competência.” (NR)
 

Art. 29 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 68, na forma a seguir disposta:

“Art. 68 - Na cessão de servidores para outro 
ente federativo sem ônus para o cessionário, continuará sob 
a responsabilidade do cedente o desconto e o repasse das 
contribuições à unidade gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social ” (NR)

Art. 30 - Fica revogado o Parágrafo único do 
Art. 69, na forma a seguir disposta:

“Art. 69 - (...)

Parágrafo único - (REVOGADO).”

Art. 31 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 73, na forma a seguir disposta:

“Art. 73 - As contribuições previdenciárias e demais 
débitos previdenciários não recolhidos até o prazo 
estabelecido no Parágrafo único, do Art. 64 desta 
Lei, deverão ser atualizados monetariamente pelos 
mesmos índices praticados em relação aos débitos 
para com o Regime Geral de Previdência Social e 
sofrerão a incidência de multa de 2% (dois por 
cento) ao mês, além dos juros de mora de 0,10% 
(dez centésimos por cento) por dia de atraso.” (NR)

Art. 32 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 74, na forma a seguir disposta:

“Art. 74 - Ressalvado o direito dos menores, 
incapazes e ausentes, prescreve em 5 (cinco) anos 
a pretensão do beneficiário para reaver  prestações 
vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 
devidas pela unidade gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social, a contar da data em que 
deveriam ter sido pagas, na forma da lei civil.” (NR)

(...).

Art. 33 - Fica criado o Art. 78-A, na forma a 
seguir disposta:

“Art. 78- A Fica fixada em 2% (dois por cento) a 
taxa de administração.” (AC)

Art. 34 - Fica alterada a alínea “c” do inciso II, do 
Art. 85, na forma a seguir disposta:

“Art. 85-  (...)

II –
(...)

c) Diretor de Previdência e Assistência 
Social.” (NR)

(...).

.

PÁGINA 05  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO X - Nº 493 - de 08 a 14 de Dezembro de 2012 - 



Art. 35 - Ficam alteradas as redações dos 
incisos IV e VI do Art. 86, na forma a seguir disposta:

“Art. 86 - (...)

“III – (REVOGADO);

IV – acompanhar e avaliar a gestão 
operacional, econômica e financeira dos recursos 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal; 
(NR)

VI – avaliar e opinar sobre a contratação de 
empresas especializadas para a realização de 
auditorias contábeis e estudos atuariais ou 
financeiros; (NR)

(...).

Art. 36 - Ficam alteradas as redações dos 
incisos III e IV e acrescentar o inciso V no Art. 87, na forma a 
seguir disposta:

“Art. 87 - (...)

III – três representantes dos servidores municipais, 
incluindo-se Prefeitura, Fundações, Autarquias e 
Câmara Municipal, escolhidos dentre os servidores 
efetivos estáveis, com a devida noção técnica na 
área previdenciária e financeira; (NR)

IV – dois representantes dos servidores 
aposentados. (NR)

                  V - quatro representantes dos sindicatos dos 
servidores públicos com base territorial em Camaçari, com 
cota idêntica de representação para cada ente sindical. 
(AC)”

                   (...)

Art. 37 - Fica alterado o caput do Art. 88, 
revogado o seu Parágrafo único e acrescido os §§ 1º e 2º, na 
forma a seguir disposta:

“Art. 88 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente, 
pelo menos uma vez a cada três meses, e 
extraordinariamente a qualquer tempo, sempre que 
convocada pelo Presidente ou a requerimento da 
maioria absoluta de seus membros, obedecido o 
interstício a ser estabelecido no Regimento Interno 
para sua convocação. (NR)”

Parágrafo único - (REVOGADO).

§ 1º - As reuniões do Conselho serão iniciadas 
com a presença da maioria absoluta de seus membros. 
Decorridos trinta minutos do horário marcado para 
realização da reunião, e a mesma não conte com o quórum 
privilegiado (maioria absoluta), deverá iniciar-se com os 
Conselheiros presentes (maioria simples), que poderão ou 
não deliberar sobre os assuntos da pauta. (AC)

§ 2º - As deliberações do Conselho poderão ser 
realizadas através de votação por maioria simples.” (AC)

Art. 38 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 91, na forma a seguir disposta:

“Art. 91 - Compete à Diretoria Executiva exercer a 
administração e gerenciamento do Instituto, com 
observância das diretrizes e normas legais 
pertinentes à matéria.” (NR)

(...)

Art. 39 - Fica incluído o §3º no art.92, na forma a 
seguir disposta:

 “ §3º - Das vagas direcionadas a composição do 
Conselho Fiscal, uma vaga será garantida para um 
dos representantes indicados por um dos sindicatos 
que integram a base territorial do Município.” (AC)

                Art.40 - Fica alterada a redação do caput do Art. 
95, na forma a seguir disposta:

“Art. 95 -A Junta Médica Oficial do Município de 
Camaçari, será criada pela Administração Direta, 
que a integrará na estrutura organizacional da 
Secretaria de Administração – SECAD, sendo 
responsável pela sua regulamentação, implantação 
e funcionamento.” (NR)

Art. 41 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 98, na forma a seguir disposta:

“Art. 98 - Nenhum benefício global de aposentadoria 
e pensão por morte poderá ter valor bruto inferior ao 
salário mínimo nacional vigente.”

Art. 42 - Ficam alteradas as redações dos §§ 1º 
e 2º, do Art. 107, na forma a seguir disposta:

“ Art. 107 - (...)
 

§ 1º - Os cargos de provimento efetivo que dispõe o 
inciso I do presente artigo, quando necessário, 
serão preenchidos por servidores efetivos do 
quadro de pessoal do Município de Camaçari, 
mediante requisição do Diretor Superintendente ao 
Prefeito Municipal. (NR)

§ 2º - A cessão de servidores de que trata o § 1º 
deste artigo, se dará com ônus para o Município, 
ficando assegurados todos os direitos e vantagens 
do servidor, inclusive o sistema remuneratório de 
origem, exceto quando expressamente disposto de 
forma diversa no termo de requisição do servidor.” 
(NR)

(...).

Art. 43 -Fica alterada a redação do caput do Art. 
111, na forma a seguir disposta: 

“Art. 111 - No caso de concessão do aleitamento 
materno previsto nº Lei Municipal nº 825/2007, as 
despesas relativas aos 60(sessenta) dias por ela 
previstos, correrão à conta dos recursos do 
Município de Camaçari.” (NR)
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Art. 44 - Fica alterada a redação do caput do 
Art. 112, na forma a seguir disposta: 

“Art. 112 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.” (NR) 

Art. 45 - A Revogação do Parágrafo único, do 
Art. 15, da Lei Municipal nº 997/2009, produzirá efeitos 
retroativos a 1° de janeiro de 2012, momento em que o 
Município deixará de estar obrigado a custear os recursos ali 
mencionados.

Art. 46 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as  disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI Nº 1257/2012 
DE  13  DE  DEZEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a criação da “Semana 
Municipal da Educação Ambiental”, e dá 
outras providências.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, 

      Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a “Semana Municipal da 
Educação Ambiental”, que ocorrerá anualmente na primeira 
semana do mês de junho.

Art. 2º - A “Semana Municipal da Educação 
Ambiental”,tem por objetivo elevar o nível de consciência 
dos alunos é profissionais da educação de Camaçari acerca 
da importância da causa ambiental na cidade.  

Parágrafo único – Tal objetivo poderá ser 
alcançado por meio de debates, painéis, oficinas e visitas a 
entidades publicas e privadas, que, pela sua natureza ou 
pela sua responsabilidade social, trabalham com as 
questões ambientais. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

    LEI Nº 1258/2012
DE 13 DE  DEZEMBRO DE 2012

Institui-se dia 22 de Agosto, como dia 
Municipal de Proteção e Promoção dos 

Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres 
das Culturas Populares e reconhecimento 
público de oficio de mestres e mestras do 
notório saber.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, 

      Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Institui-se o dia 22 de Agosto, como dia 
Municipal de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras 
dos Saberes e Fazeres das  Culturas Populares, a ser 
executado por órgão gestor da cultura do município, de 
forma integrada, coordenada e sistemática, em parceria 
com outros órgãos da administração direta e indireta, 
articulada com as ações,projetos programas e políticas 
públicas de idêntico teor em diferentes instancias de 
governo e intitula publicamente os Mestres e Mestras do 
notório saber, através de ato solene.

Parágrafo único – Poderão ser reconhecidos 
como  Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das 
Culturas Populares aqueles cujos conhecimentos 
simbólicos e técnicos de produção e transmissão sejam 
considerados representativos da cultura brasileira 
tradicional e das expressões para cá transportadas ao longo 
da história. 

                  Art. 2º - Para os fins desta Lei compreende-se 
por:
                  
         I – Mestres e Mestras dos Saberes e 
Fazeres:pessoas que se expressam através de diversas 
linguagens artísticas, ritos sagrados e festas comunitárias, 
brasileiros natos ou naturalizados, cuja vida e obra foram 
dedicadas à proteção, promoção e desenvolvimento da 
cultura tradicional brasileira, de sabedoria notória, 
reconhecida entre seus pares e por especialistas, com longa 
permanência na atividade e capacidade de transmissão  
dos conhecimentos artísticos e cultura.

             Art. 3º – O reconhecimento depende do 
atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:

                   I – Comprovar, através de depoimentos orais e 
outros documentos, a existência e a relevância do saber ou 
fazer popular tradicional que representam ao longo da 
historia; 
                 II – Deter a memória indispensável à transmissão 
do saber ou do fazer;

                 III – Possuir atuação no Brasil há pelo menos dez 
anos.

                    Art. 4º - É parte legitima para propor o 
reconhecimento de Mestres e Mestras dos Saberes e 
Fazeres das Culturas Populares qualquer pessoa física ou 
jurídica que seja capaz, na forma da Lei, sem ordem 
decrescente de importância:

                   I – os próprios indivíduos, grupos ou 
comunidades objetos desta Lei;
                    II – os órgãos locais de cultura, prefeituras e 
câmeras de vereadores dos municípios onde vivem e atuam 
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os mestres e mestras dos saberes e fazeres das culturas 
populares;
                     
                   III – O conselho Municipal de Cultura;
                    IV – As entidades juridicamente constituídas de 
caráter cultural da sociedade civil;
                   V- Os cidadãos brasileiros.

                    Art. 5º - Os requerimentos de inscrição de 
candidaturas formulados pelas partes legitimas deverão 
conter:

                    I – Dados dos proponentes;
                     II – Justificativa da proposta apresentada, 
incluindo todos os dados possíveis sobre as pessoas, 
grupos ou comunidades envolvidos com a atividade fim, 
alem de dados sobre as expressões culturais tradicionais;
                    III – Anuência dos candidatos.

                     §1º - O órgão gestor da cultura do município a 
pedido das partes fornecerá orientações e esclarecimentos 
técnicos necessários á elaboração das propostas de 
candidaturas.

                      Art. 6º - Os requerimentos serão submetidos 
ao Conselho Municipal de Cultura, ao qual caberá aprovar a 
concessão do titulo aos candidatos.

                      Art. 7º - No caso de pedido de impugnação 
movido á candidatura, os proponentes serão notificadas 
pelo Conselho Municipal de Cultura, para a interposição de 
defesa.

                      §1º - O deferimento da defesa contra a 
impugnação de candidatura, de que trata o caput deste 
artigo,por decisão do Conselho,implicará o prosseguimento 
da analise sobre o mérito e a idoneidade da candidatura.

                      §2º - O indeferimento de defesa contra a 
impugnação de candidatura, prevista no caput deste artigo, 
por decisão irrecorrível do Conselho Municipal de Cultura, 
resultará no imediato arquivamento do processo de 
requerimento de inscrição.

                       Art. 8º - Todos os que forem reconhecidos 
com a qualidade de Mestres e Mestras dos Saberes e 
Fazeres das culturas Populares terão os seguintes 
diretores:

                    I – Diplomação solene;
                    II – Preparação técnica para elaboração e 
gestão de projetos culturais;
                     III – Garantia de participação dos grupos 
Tradicionais, aos quais os mesmos fazer parte na grade de 
eventos do município (Camaforró, Lavagens, Réveillon, 
Festas de Aniversario da Cidade...) entre outros. 
Assegurando pagamento de cachê.
                     IV – Realização de fóruns, encontros, 
seminários e conferencias que promovam o dialogo e 
fortalecimento destas manifestações, anualmente.
                     V – Apoio a realização de ações que propicie o 
intercambio a caráter municipal, estadual, nacional e 
internacional.
                     VI – Destinação de recursos do orçamento 
público do órgão do gestor da cultura do município, 
especifico para a realização de atividade que propiciem a 
revitalização, fortalecimento, difusão, intercambio e 
manutenção do grupo, com aquisição e renovação de vestes 
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e instrumentos, assegurando a preservação  deste 
patrimônio imaterial  da Humanidade.
                    VII – garantia de liberação de transporte, 
prioritariamente ônibus, quando solicitado para 
apresentações internas ou externas ao município. 
                    VIII – Liberação de recurso do órgão gestor da 
cultura do  município, para realizar eventos em 
comemoração ao dia 22 de Agosto, dia Municipal de 
Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes e 
Fazeres das  Culturas Populares.

                    Art. 9º - É dever daqueles reconhecidos como 
Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas 
Populares o desenvolvimento de atividades ensejadoras do 
reconhecimento, principalmente quanto á manutenção da 
prática e a transmissão de conhecimentos.

                   Art. 10 – As candidaturas referidas nesta Lei 
serão apresentadas ao órgão gestor da cultura do município, 
a qualquer época,observando os seguintes preceitos:
                   I – A quantidade dos reconhecidos como 
Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas 
Populares obedecerá ao limite de 30 contemplados por 
ano,até o teto Maximo de 1000 registros;

                  Parágrafo único – Atingindo-se o teto Maximo 
de registros elencados no inciso II deste artigo, somente 
serão admitidas novas inscrições mediante a efetiva 
vacância dos respectivos registros atendendo-se as 
disposições desta Lei;

                   II -  A cada ano,  as comemorações do dia 22 de 
agosto, deverá entre as festividades, ter na sua 
programação o ato de diplomação solene dos mestres, o 
qual deverá anualmente homenagear um Mestre ou mestra 
dos Saberes e Fazeres da Cultura Popular brasileira já 
falecido ou em vida, nomeando o ato solene e dando ampla 
divulgação de suas ações e conhecimentos através das 
peças de comunicação compostas para a divulgação da 
atividade.

                  Art. 11 – Sem prejuízo da auto-executoriedade 
desta Lei, o Poder Executivo, mediante decreto, expedirá 
instruções pára a sua fiel execução, bem como delegará ao 
órgão da cultura do município, competência para expandir 
atos normativos complementares. 

                   Art. 12 – Todas as despesas decorrentes desta 
Lei correrão por conta dos créditos  orçamentário do órgão 
gestor da cultura do município. 

Art. 13 - Esta Lei entrarem vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

 LEI Nº 1259/2012
DE  13  DE  DEZEMBRO DE 2012

Torna obrigatória a realização do exame de 
Ecocardiografia Fetal nas gestantes 
atendidas pela rede municipal de saúde no 



Município de Camaçari e dá outras 
providências.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, 

                    Faço saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - o exame de Ecocardiografia Fetal 
deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem 
realizados nas gestantes atendidas pela rede municipal de 
saúde.

Art. 2º - o exame deverá inicialmente ser 
realizado nas gestantes pertencentes aos seguintes grupos 
de risco:

                 I – Gestantes com idade superior a 35 anos;
                 II – Gestantes com historia previa de gestação 
com feto cardiopata;
                   III – Gestantes com historia  previa de 
cardiopatia congênita na família da gestante ou do pai da 
criança;
                   IV – Gestantes cujo feto apresentar anomalias 
renais, cerebrais, ósseas ou suspeita de cardiopatia 
congêni ta detectada por  meio de exame de 
ultrassonografia;
                   V – Gestantes cujo feto receber diagnóstico 
intra-útero de anomalia cromossômica;
                 VI – Gestantes portadora de rubéola;
                 VII – Gestantes usuárias de drogas injetáveis ou 
álcool;
                   VIII – Gestantes que façam uso de 
medicamentos controlados ou de drogas teratogênicas;
                 IX – Gestantes com doenças de risco para fetos 
cardiopatas, a saber.

a) Diabetes;
b) Doenças do tecido conectivo, como Lúpus;

            c) Fenilcetonúria.

Parágrafo único – A relação de fatores de 
risco supra não exclui eventuais doenças que venham a ser 
consideradas como de risco pelo Ministério da Saúde.

Art. 3º - A rede municipal de saúde deverá 
providenciar para que, em até cinco anos, o exame de 
Ecocardiografia fetal integre a relação de exames de rotina 
em gestantes.

                  Art. 4º - A despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.

                  Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

DECRETO Nº 5324/2012
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012

                                                            
“Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei nº 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 06095, de 
03 de abril de 2012.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida isenção de 100% no 
exercício de 2012, e 50% nos exercícios subsequentes da 
Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do 
art. 20, inciso II, da Lei nº 1101, de 13 de setembro de 2010, 
a empresa FENIX TRANSPORTES E TURISMO LTDA – 
ME, estabelecida na Rua Alto do Triângulo, n°68A, 1º  
Andar, Triângulo - Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral 
de Atividades – CGA nº. 25.217/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº. 
00.093.002/0001-72.

             Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 03 de abril de 2012, com 
amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
               Secretário da Fazenda

DECRETO N° 5325/2012
DE 11  DE DEZEMBRO DE 2012

“Prorroga o prazo de validade do Decreto 
de 26 de dezembro de 2001, que concede 
benefícios fiscais no âmbito do Projeto 
Amazon, e dá outras providências.”

            O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o inciso XVI do art. 94 da Lei Orgânica Municipal 
Revisada e,

- considerando o disposto nas Leis Nº 438, de 26 de junho de 
1999  e .039, de 16 de dezembro de 2009, com as 
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alterações introduzidas pela Lei nº 1057, de 23 de março de 
2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 23445/2011, 
do pedido de 07 de novembro de 2011.

DECRETA

             Art. 1° - Fica prorrogado na forma do art. 1°, da Lei 
nº438, de 23 de junho de 2009, com as alterações da Lei 
nº 1057, de 23 de março de 2010, os efeitos jurídicos do 
Decreto de 26 dezembro de 2001, que concede benefícios 
fiscais no âmbito do Projeto Amazon a empresa MSX 
INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA, CGA nº. 10.878/001-
6, estabelecida à Avenida Henry Ford nº. 2000, COPEC, 
Camaçari – Ba,   e CNPJ  nº. 00.900.441/0004-92.  

Parágrafo único - Será revogado imediatamente o 
benefício fiscal:

I – 01 de janeiro de 2015;

II – quando não seja mantida a regularidade fiscal;
 
III – na hipótese de descumprimento das normas e 

dos regulamentos estabelecidos para esta concessão;

IV – houver comprovado o emprego de dolo, fraude, 
má-fé ou quaisquer meios ilícitos que tenha resultado na 
efetivação da concessão do benefício tributário.

Art. 2º - Os efeitos jurídico do presente ato 
administrativo se aplicam tão somente aos contratos 
firmados no âmbito do Projeto Amazon. 

Parágrafo único - O deferimento do pleito não 
desobriga do cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 07 de novembro  de 2011, 
com amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 
de dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
                 Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5326/2012
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012

                                                            
“Concede Isenção de Benefícios Tributários e 
dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei nº1039, de 16 de dezembro 
de 2009, e o teor do Processo Administrativo n.º 23705, de 
09 de novembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedido o benefício de Isenção 
Tributária, relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU, Taxa de Coleta, Remoção e destinação de Resíduos 
Sólidos Domiciliares - TRSD e da Taxa de Fiscalização do 
Funcionamento – TFF na forma dos arts. 103, inciso III, 189, 
inciso IV e 159, inciso V, da Lei nº 1039/09, para a 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO 
VILAS DO JOANES, situada à Estrada do Coco KM 8,5, 
Catu de Abrantes, Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral 
de Atividades – CGA nº. 079195/001, e inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 01.734.648/0001-54.

Parágrafo único - O deferimento do pleito não 
desobriga do cumprimento das obrigações acessórias.
            
            Art. 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausente os motivos ensejadores da isenção.

Art. 3º - Este Decreto produzirá seus efeitos, a partir 
da data do seu requerimento de 09 de novembro de 2011, 
com amparo no art. 52, parágrafo §2º, da Lei nº 1039, de 16 
de dezembro de 2009.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
                Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5327/2012
DE  11  DE  DEZEMBRO  DE 2012

  
                                                   
“Prorroga o prazo de validade do Decreto nº 
4576 de 18 de fevereiro de 2008, que 
concede benefícios fiscais e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o inciso XVI do art. 94 da Lei Orgânica Municipal 
Revisada, e 

considerando o disposto nas Leis nº 618, de 08 de 
agosto de 2003, e nº 1039, de 16 de dezembro de 2009  e o 
teor do Processo Administrativo n.º 20020/2011, ao pedido 
de prorrogação por mais 03 (três) anos da isenção tributária; 

considerando que a empresa vem cumprindo com 
todas as normas e regulamento estabelecido para a 
concessão do beneficio fiscal;

Considerando os investimentos a serem 
realizados nas suas dependências, com a construção de um 
Centro de Convenções, onde irá ampliar o número de posto 
de trabalho;
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Considerando que a empresa se compromete a 
manter seu quadro de pessoal, em 5% (cinco por cento) de 
empregos para portadores de necessidade especiais, e em 
50% (cinquenta por cento) para jovens com idade entre 17 
(dezesseis)  e 24 (vinte e quatro) anos, em programas de 
primeiro emprego. 

DECRETA

             Art. 1° - Fica prorrogado pelo prazo de 03 (três) 
anos, com base na forma do art. 2°, da Lei nº618, de 08 de 
agosto de 2003, e art. 2ª do Decreto nº 3957, de 19 de 
agosto de 2004, os efeitos jurídicos do Decreto nº 4576 de 
17, de fevereiro de 2008, que concede benefícios fiscais a 
Empresa Vila Galé Brasil Atividades Hoteleiras Ltda, CNPJ 
nº 04.027.102/0003-13, CGA n.º 0014567/001, estabelecida 
à Rua Praia de Guarajuba s/n, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari - Bahia.  

Parágrafo único - Será revogado imediatamente o 
benefício fiscal:

I – no dia 21 de março de 2017;

II – quando não seja mantida a regularidade fiscal;
 
III – na hipótese de descumprimento das normas e 

dos regulamentos estabelecidos para esta concessão;

IV – houver comprovado o emprego de dolo, fraude, 
má-fé ou quaisquer meios ilícitos que tenha resultado na 
efetivação da concessão do benefício tributário.

Art. 2º - O deferimento do pleito não desobriga do 
cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

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

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 02 de maio de 2012, 
no prazo previsto no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no item 12.5 do Edital do Concurso Público de nº. 
002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17814/2012 resolve:
                                         
EXONERAR “Ex Officio” LARISSA ALVES DOURADO, 
portador (a) do documento de identidade nº. 603329802 – 
SSP/BA nomeado (a) para o cargo de Terapeuta 
Ocupacional, da Prefeitura Municipal de Camaçari.

                  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 17345/2012, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, EDILZA JESUS DA ROCHA, 
cadastro nº 62130-9 do cargo de Técnico em Enfermagem 
Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, 
retroativo a 05 de setembro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2012.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 007/2012
  DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA, instituída pelo Decreto nº. 5266/2012, de  
no uso de suas atribuições, com base no §1º art. 33 da LOM,  

RESOLVE,

Designar os servidores Felipe Pereira Freitas Pinheiro, 
mat. 62651-7 e Rafael Oliveira e Silva mat. 60.889-0, 
Agnaldo de Souza Silva mat. 7522-7, Márcia Maria 
Barbosa Martfeld mat. 0411-2 para em conjunto com a 
Presidente Ana Paula Souza Silva mat. 60.885-2 proceder 
a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, 
oriundo do Processo Administrativo nº. 05983/2012 
destinado a apurar o abandono de Cargo contra a servidora 
inscrita na mat. 60.445-1, lotada na CRECHE – GLEBA C, 
por infringir os art. 136 inc. I c/c art. 156 inc. II, cuja sanção é 
definida no art. 156. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 2012.

ANA PAULA SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Alane Mendara da Silva Costa
CADASTRO: 60480-6      Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Psicóloga Nível I-B 
Para Psicóloga Nível III-B
DATA: retroativo a 25 de maio de 2012.

SERVIDOR: Radija Milcent Rocha
CADASTRO: 9740-5           Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Médico Nível I-B 
Para Médico Nível II-B
DATA: retroativo a 03 de novembro de 2011.

SERVIDOR: Maria Cristina O. Barbosa
CADASTRO: 60408-8         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B 
Para Assistente Social Nível II-B
DATA: retroativo a 31 de maio de 2012.

SERVIDOR: Hosana Alves da Rocha
CADASTRO: 60459-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B 
Para Assistente Social Nível II-B
DATA: retroativo a 18 de maio de 2012.

SERVIDOR: Maria de Lourdes F. Sampaio 
CADASTRO: 60011-1         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B 
Para Assistente Social Nível II-B
DATA: retroativo a 22 de maio de 2012.

SERVIDOR: Inês Rosa Filgueiras Bastos
CADASTRO: 60013-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B 
Para Assistente Social Nível II-B
DATA: retroativo a 11 de maio de 2012.

SERVIDOR: Ligesle Silva Barreto
CADASTRO: 9881-3         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ass. Administrativo Nível I-B 
Para Ass. Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 31 de maio de 2012.

SERVIDOR: Alexandre Sousa Ramos
CADASTRO: 9813-4         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ass. Administrativo Nível I-B 

Para Ass. Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

SERVIDOR: Airan Martins Nunes de Oliveira
CADASTRO: 9903-7         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ass. Administrativo Nível I-B 
Para Ass. Administrativo Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

SERVIDOR: Adriana Oliveira de Almeida
CADASTRO: 60004-4         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Veterinário Nível I-B 
Para Veterinário Nível II-B
DATA: retroativo a 31 de maio de 2012.

SERVIDOR: Rosi Elaine Silva A. de Oliveira
CADASTRO: 60416-7         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeira Nível I-B 
Para Enfermeira Nível II-B
DATA: retroativo a 11 de maio de 2012.

SERVIDOR: Cleiseana Dantas Santos
CADASTRO: 9933-6         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

SERVIDOR: Aldair Costa Cerqueira
CADASTRO: 60415-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

SERVIDOR: Adriana de Sousa Brandão
CADASTRO: 60412-9         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeira Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 21 de maio de 2012.

SERVIDOR: Antonia Maria de A. Dantas
CADASTRO: 9932-4        Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 14 de maio de 2012.

SERVIDOR: Ana Paula Mira Alves
CADASTRO: 60386-4        Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 10 de maio de 2012.

SERVIDOR: Carolina Cardoso M. Santos
CADASTRO: 60418-1        Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeira Nível I-B 
Para Enfermeira Nível II-B
DATA: retroativo a 22 de maio de 2012.
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Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2012.

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

PORTARIA CONJUNTA SEDAP E SEDES N.º 
02/2012 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012

A S  S E C R E T A R I A S  M U N I C I P A I S  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA E DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da
Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009, 

- CONSIDERANDO: O Regular cumprimento dos critérios e 
0.conceitos estabelecidos pela Lei Municipal n  1.135 de 28 de 

dezembro de 2010 e com alterações trazidas pela Lei nº. 
1193/2011 de 07 de novembro de 2011, para concessão do 
pagamento referente a adversidades climáticas aos 
pescadores deste município:

R E S O L V E

        Art.1º.  Estabelecer critérios para a concessão do 
benefício de AUXÍLIO FINANCEIRO, de um salário mínimo 
mensal, ao pescador profissional que exerce a atividade 
pesqueira no município, de forma artesanal, individualmente 
ou em regime de economia familiar, nos meses de junho, 
julho e agosto, período de adversidades climáticas para 
atividade pesqueira no Município de Camaçari:

a) Entende-se por Pescador Profissional na Pesca 
Artesanal: aquele que exerce a atividade de pesca 
profissional de forma autônoma ou em regime de 
economia familiar, com meios de produção próprios 
ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de 
forma desembarcada ou utilizar embarcação de 
pesca com AB (Arqueação Bruta) menor ou igual a 
20 (vinte), conforme conceito estabelecido no art. 
2º., alínea “a”, da Instrução Normativa nº. 2, de 26 de 
janeiro de 2011, do Ministério da Pesca e da 
Agricultura;

b) O registro de Pescador profissional será 
comprovado por Carteiras de Pescador Profissional 
emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com 
antecedência mínima de 06 (seis) meses da data do 
início do benefício, conforme o inciso I, do art. 2º da 
Lei Municipal nº. 1135/2010, (alterada pela Lei 
Municipal nº 1193, de 07 de novembro de 2011)

 

SERVIDOR: Luciana Nogueira S. Neves
CADASTRO: 9944-1         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 22 de maio de 2012.

SERVIDOR: Tarcio de Almeida Oliveira
CADASTRO: 60429-6         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 14 de maio de 2012.

SERVIDOR: Elaine Teixeira de Oliveira
CADASTRO: 9965-9         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

SERVIDOR: Marise Tavares Silva
CADASTRO: 60428-4         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeiro Nível I-B 
Para Enfermeiro Nível II-B
DATA: retroativo a 28 de maio de 2012.

SERVIDOR: Lenice Oliveira de Carvalho
CADASTRO: 9923-3        Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Enfermeira Nível I-B 
Para Enfermeira Nível II-B
DATA: retroativo a 30 de maio de 2012.

PORTARIA Nº. 047/2012
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3.066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari e na Resolução do Conselho Federal de 
Farmácia - CFF n.º 549 de 25/08/2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o art. 4º, alínea “a” da Portaria 004/2012, de 
25 de Janeiro de 2012, passando a vigorar a seguinte 
redação:

“a) Farmácia – Medicamentos, Produtos para a saúde, 
Correlatos e Produtos Médicos: 
1- Mônica Moreira de Assis Rodrigues, Farmacêutica, 
matricula nº. 9974-0,
2- Rosemeire Cardoso de Souza, Farmacêutica, matricula 
nº. 61.213-8;

S
E

S
A

U

SECRETARIA DA SAÚDE

S
E

D
A

P

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
DA AGRICULTURA E PESCA
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do benefício;

i) Será apresentada declaração do pescador (a) e ou 
marisqueiro (a) de que não dispõe de outra fonte de renda 
diversa da decorrente da atividade pesqueira no 
município de Camaçari.

j) A comprovação de que o pescador (a) e ou marisqueiro 
(a) não dispõe de outra fonte de renda diversa da 
decorrente da atividade pesqueira no Município de 
Camaçari, exigida pelo inciso II, do art. 4º. Da Lei 
Municipal 1193/2011, será verificada por apresentação 
de declaração do beneficiário e pelo técnico responsável 
pela realização da avaliação social no momento da 
realização das visitas referidas na alínea anterior.

k) Só será concedido 01 (um) benefício por núcleo 
familiar;

   Art 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em  
especial    a Portaria nº. 01/2011 de 01 de junho de 2011.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E S  D O S  S E C R E T Á R I O S  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA E DO 
DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

JOÃO BOSCO ALVES DE MIRANDA RAMALHO
Secretário do Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA
Secretária do Desenvolvimento Social

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Autorizamos a Empresa OTIVO TRANSPORTES 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA a 
paralisar a execução dos serviços de pavimentação de 
passeios compreendendo construção, restauração e 
reforma no município de Camaçri-BA., conforme Contrato nº 
255/2012-3, considerando a necessidade de readequação 
orçamentária e financeira do Município. 

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

Camaçari, 20 de agosto de 2012

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário

Ciente
Pedro Laurindo Bezerra
CPF 918.794.935-00

c) A comprovação, exigida pelo inciso II, do art. 2º da 
Lei Municipal nº. 1135/2010, de que o beneficiário 
não está em gozo de nenhum benefício de 
prestação continuada da Previdência ou da 
Assistência Social, exceto auxílio acidente, pensão 
por morte e bolsa família far-se-á, respectivamente, 
pela apresentação de Declaração do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.  

d) Serão de responsabilidade da Colônia de 
Pescadores Z-14, as informações contidas no 
Atestado, exigido pelo inciso III, do art. 2º. da Lei 
Municipal nº. 1135/2010, (alterada pela Lei 
Municipal nº. 1193, de 07 de novembro de 2011).                                                                                 

e) Para efeito de comprovação das exigências 
contidas nas alíneas do inciso III, do art. 2º. Da Lei 
Municipal nº. 1135/2010, (alterada pela Lei 
Municipal nº. 1193, de 07 de novembro de 2011), 
deverão ser apresentados os seguintes 
documentos;

1) A prova do exercício da profissão dar-se-á através 
da apresentação da Carteira de Pescador 
Profissional emitida pelo Ministério da Pesca e 
Aquicultura;

2) A comprovação do cumprimento das obrigações 
estatutárias dar-se-á através da apresentação de 
Certidão de Quitação emitida pela Colônia Z-14;

3) A comprovação da dedicação à pesca, em Caráter 
ininterrupto, durante o período mínimo de 01 (um) 
ano a contar de junho de 2010 dar-se-á através da 
apresentação de Declaração da Colônia de 
Pescadores Z-14, subscrita por outros três 
pescadores com no mínimo três anos de atividade 
pesca; 

4) A comprovação de residência do pescador (a) e/ou 
marisqueira (o) no Município de Camaçari de no 
mínimo 01 (um) ano, dar-se-á pela apresentação de 
contas de água, luz, telefone, contrato de locação do 
imóvel, declaração de residência, acompanhada de 
contas de água, luz ou telefone em nome do 
emitente, ou outro documento equivalente. 

f) A Colônia de Pescadores Z-14, no momento em que 
promover a entrega dos atestados exigidos do item 
anterior, deverá apresentar o Estatuto da Entidade e Ata 
de eleição e posse da diretoria;  

g) Para efeito de cumprimento da determinação contida 
no art. 4º. da Lei Municipal nº.  1193, de 07 de novembro 
de 2011, será nomeada Comissão Interna para 
Fiscalização, acompanhamento e cumprimento dos 
critérios estabelecidos para o pagamento dos benefícios, 
composta por membros das secretarias envolvidas 
(SEDAP E SEDES).

h) Serão realizadas visitas e avaliação social, 
promovidas pela SEDES e SEDAP, para constatação de 
que os pescadores (as) e ou marisqueiros (as) 
preenchem os requisitos dispostos na Lei nº. 1135 de 28 
de dezembro de 2010 e as alterações trazidas pela Lei nº. 
1193/2011 de 07 de novembro de 2011, para a concessão 

S
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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sede, Camaçari/BA, na Zona de Expansão de Comércio e 
Serviço – ZECS 2 da Macrozona Urbana da Sede CA. ZU -1, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, 
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, 
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. apresentar e implantar: a) 
projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas; b) programa de 
educação ambiental acompanhado do cronograma de 
execução, voltado para os funcionários da obra, 
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: 90 dias; c) projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Prazo: 
120 dias; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, armazenamento e 
utilização para fins de irrigação de jardins e limpeza de áreas 
comuns; e) se possível implantar projetos alternativos de 
energia elétrica, com geradores eólicos e/ou solares, para 
as áreas de uso comum, quando possível; f) manter e 
atualizar sempre o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT; III. obter a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quanto a supressão 
de vegetação. Prazo: 30 dias; IV. apresentar outorga, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– INEMA do Estado da Bahia, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais; lançamento de efluente em corpo 
hídrico;  construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 90 dias; V. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, emitida por esta SEDUR; VI. Não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
(APP), sendo vedado: edificar, instalar equipamento 
e/ou materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de 
dano à faixa de preservação do córrego de largura igual 

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Autorizamos a Empresa SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 
a paralisar os serviços de Reforma e melhoramentos de 
campos públicos de futebol no Município de Camaçari, 
conforme Contrato nº 0336/2010, considerando a 
necessidade de readequação orçamentária e financeira do 
Município.

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

Camaçari, 01 de novembro de 2012

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário

Ciente
José Mário Lima Bastos
CPF: 164.715.805-25

PORTARIA N.º 112/2012
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 
3.925/2009, de 30/01/2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº 23259/2011, de 03/11/2011, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A, inscrito (a) no 
CNPJ Nº 09.625.762/0003-10, com sede no (a) Av. Antonio 
Carlos Magalhães, n°4009, Sala C e D Parte Térrea, Brotas, 
Salvador/BA, para construção de empreendimento do tipo 
urbanização integrada, vinculado ao Programa do Governo 
Federal Minha Casa Minha Vida, destinado a faixa de renda 
de 03 a 10 salários mínimos, composto de 360 
apartamentos, distribuídos em 18 torres com 05 pavimentos 
(térreo+04 apartamentos), área de lazer com piscina, 
parque infantil, campo de futebol, quiosque e clube, guarita, 
casa de lixo; área verde com 7.449,73m², correspondendo a 
37,25% da área líquida; área de sistema viário com 
4.827,28m²; área de domínio público, correspondente a 8% 
da área liquida, será doada em outro local, previamente 
aprovado pelo Município, área total ocupada de 3.783,04m² 
( Taxa de Ocupação =18,91%); área Total Construída de 
18.311,74m² (Coeficiente de Aproveitamento=0,91); área 
Total Permeável de 7.156,83m² (Taxa de Permeabilidade= 
36%); estacionamento com 360 vagas no imóvel localizado 
na Rua Lateral de Dentro, Bairro Jardim Limoeiro, Distrito 
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combustíveis e 01 bloco destinado à lavagem dos 
veículos. Área total construída de 532,74, m²; área total 
ocupada de 532,74m², área permeável de 3.807,35m²; 
área pavimentada de 572,09m²; estacionamento com 
46 vagas; índice de utilização de 012, taxa de 
ocupação de 11,80%, taxa de permeabilidade de 
77,50%, na Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), km 43, 
Guarajuba, Camaçari/Bahia, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:
I .  imp lan tar  e  operar  adequadamente  o  
empreendimento, de acordo com o projeto 
apresentado ao IMA e conforme o disposto nas 
Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis. Os equipamentos a serem instalados 
devem ser certificados pelo IMETRO, devendo estar 
disponível no local a documentação comprobatória, 
para fins de fiscalização e de renovação desta licença; 
II. implantar, antes do inicio de operação do posto, e 
operar adequadamente caixas separadora água/óleo 
e conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento 
de veículos, lavagem e troca de óleo, devendo ser 
coletado periodicamente o óleo retido, enviado-o para 
re-refino em instalação credenciada pela ANP e com 
Licença Ambiental. Manter em seus arquivos 
documentação comprobatória; III. apresentar a 
SEDUR, antes do inicio da operação, o registro na 
ANP, conforme Resolução CONAMA Nº 273, de 
29/11/2000, e quanto do inicio da operação, o Projeto 
de Combate a Incêndio, aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros; IV. encaminhar o esgoto domestico para 
fossa séptica com sumidouro, de acordo com a NBR 
7229 ABNT. Manter em seus arquivos a documentação 
comprobatória do serviço de manutenção da fossa; V. 
armazenar o óleo queimado em tanque subterrâneo 
estanque ou em recipiente disposto em área coberta, 
pavimentada e provida de contenção. Encaminhá-lo 
posteriormente, para empresa de refino com licença 
ambiental, conforme estabelecido na Resolução 
CONAMA n° 362/05. Manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória; VI. armazenar os 
resíduos sólidos  em recipientes fechados e em área 
coberta, encaminhando-os para coleta pelo serviço de 
limpeza pública municipal, desde que não estejam 
contaminados por óleo ou produtos químicos, ficando 
proibido a queima ou disposição aleatória; VII. 
promover previamente ao descarte ou reutilização das 
embalagens de lubrificantes, o completo escoamento 
dos resíduos, impossibilitando a sua reutilização 
inadequada através de perfuração e amassamento; 
VIII.  implantar e manter atualizado o PPRA, buscando 
sempre que possível a redução do grau de riscos 
ambientais; IX. instalar tanque ecológico (jaquetado), 
conforme Norma da ABNT - NBR 13.312, NBR 13.212 
e NBR 13.785; X. elaborar e implementar  programas 
coletivos relacionados á 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); XI. manter 
atualizado e em local visível de fácil acesso, os 
re latór ios de manutenção prevent iva nos 

 

 

 

 

a 30(trinta) metros, medida horizontalmente a partir da 
sua margem no seu nível alto, conforme estabelece a 
legislação vigente; VII. 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; VIII. garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; IX. implementar procedimento de monitoramento 
do solo em pontos de jusante e montante da disposição de 
efluente tratado no solo. Prazo: 90 dias. X. 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 A Licença ora concedida 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 a 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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 114/2012
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 
CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, e Resolução 
CEPRAM nº 3.999/2009, de 06/11/2009, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo nº 
20611/2012, de 29/10/2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida 
pelo prazo de 2 (dois) anos, à PARAISO 
EMPREENDIMENTO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/CPF 
34.099.622/0001-30, com sede na Rodovia BA 099, 
km 42,5, Guarajuba, Shopping 01 – Piso, Sala 01 a 06, 
Guarajuba, para implantação de um Posto de  
Combustível, com área total de 4.912,18m², composto 
de 04 blocos, sendo: 01 bloco destinado à serviços de 
manutenção, 01 bloco destinado à administração e 01 
bloco destinado ao abrigo das ilhas de bombas de 



PÁGINA 17PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL ANO X - Nº 493 - de 08 a 14 de Dezembro de 2012 - 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 115/2012
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no 
exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 
CEPRAM nº 3.925/2009, de 30/01/2009, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046/2010, de 29/01/2010, e Lei 
Complementar nº 140, de 08/12/2012, no que couber 
e, tendo em vista o que consta do Processo nº 
20199/2012, de 23/10/2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 
1 (um) ano, à PARAISO EMPREENDIMENTO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 34.099.622/0001-30, para 
implantação de um Posto de combustível denominado 
Posto Paraiso III, área total de empreendimento 
4.912,18m² e área autorizada de supressão de 
vegetação relativo a uma a área de 572,09m², 
localizado na Rodovia BA-099 (Estrada do Coco), km 
43, Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, 
na Zona de Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 
2 da Macrozona Urbana de Guarajuba, MG-ZU.2 – 
Monte Gordo, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008, 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. somente poderá executar/supressão na 
área da poligonal dos vértices indicados; III. efetuar 
remoção, transporte e armazenamento apropriado de 
serrapilheira e dos resíduos vegetais das áreas 
desmatadas, que deverão ser utilizados na 
recuperação da APP e/ou no projeto de paisagismo; IV. 
o material lenhoso resultante da supressão de 
vegetação deverá ser doado à comunidade carente; V. 
apresentar a SEDUR, relatório de acompanhamento 
de distribuição do material lenhoso a comunidade 
local, contendo documentos comprobatórios da 
entrega assinados; VI. realizar o afugentamento, 
resgate e transporte da fauna antes de qualquer 
intervenção na área objeto de supressão de 
vegetação; VII. após o término das atividades de 
supressão deverá ser encaminhado a SEDUR/CMA, 
no prazo de 30 (trinta) dias, relatório conclusivo sobre 
as atividades realizadas, contendo registro 
fotográficos, romaneio, quantitativo em área 
volumetria da vegetação efetivamente suprimida e a 
comprovação da destinação do material lenhoso e da 
fauna e flora resgatada. 

equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade dos tanques e o plano de contingência 
para situações de perigo e emergências; XII. manter 
em condições adequadas de funcionamento os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção 
c o n t r a  v a z a m e n t o s ,  d e r r a m a m e n t o s ,  
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos 
e tubulações de acordo com as Normas Técnicas da 
ABNT; XIII. operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, nas áreas de 
abastecimentos e lavagens de veículos e troca de óleo, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo retido , 
enviando-o para  re-refino em instalação credenciada 
pela ANP e com Licença Ambiental. Manter em seus 
arquivos documentação comprobatória; XIV. informar 
imediatamente a SEDUR, quando da ocorrência de 
vazamentos, promovendo a remediação de toda a 
área contaminada; XV. 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, os combustíveis que 
e v e n t u a l m e n t e  d e r r a m a r e m  q u a n d o  d o  
descarregamento; XVI. promover, previamente  a 
reciclagem ou descarte no lixo das latas metálicas ou 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos, o 
completo escoamento e sua inutilização, através de 
perfuração e amassamento, de forma a evitar a sua 
reutilização inadequada, conforme normas ABNT 
NBR 12235 e NBR 11174; XVII. realizar treinamento 
especifico com os funcionários, para procedimentos 
em caso de situações emergenciais conhecer o Plano 
de Emergência e disposto uma cópia em local visível e 
de fácil acesso para o caso de situação de risco e para 
fins de fiscalização; XVIII. requerer previamente ao 
SEDUR a competente licença, no caso de alteração do 
projeto apresentado.

Art. 2.º A Licença ora concedida 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 Portaria 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 DE CAMAÇARI, EM 
11 DE DEZEMBRO DE 2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
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11, correspondente ao Lote  nº 04, da Quadra Z/1, 
Loteamento Alphaville Litoral Norte, no Distrito de 
Abrantes, Município de Camaçari, em 02 (duas) áreas 
de 455,00m² e 526,68m² respectivamente. 
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de ROSENILDES MAIA DA SILVA 
FERREIRA, devidamente registrada no Cartório de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, 
sob matrícula de nº 25.653, em 04 de fevereiro de 
2009. 
Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA ORIGINAL
LOTE 04: Este lote encontra-se com os seguintes 
limites e confrontações: na frente para Rua “V”, em três 
seguimentos de curva: 11,10m+7,01m+33,57m; no 
fundo mede 42,13m limitando-se com o P01; 33,57m 
do lado direito, limitando-se com o lote 03; e 31,25m do 
lado esquerdo, limitando-se com o lote P01, 
perfazendo uma área total de 1.017,68m². 

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim 
descritas e caracterizadas:

LOTE 04A 
LOTE RESULTANTE 04A: Este lote, após 
desmembramento, seguirá tais limitações: frente para 
Rua “V”, em dois seguimentos de curva: 11,10m + 
5,43m; no fundo mede 15,93m limitando-se com o P01; 
26,85m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 04B, 
resultante do desmembramento, 33,57 do lado direito 
limitando-se com o lote 03 perfazendo essa área total 
de 455,00m².

LOTE 04B 
LOTE RESULTANTE 04B: Este lote, após 
desmembramento, seguira tais limitações: frente para 
Rua “V”, em dois seguimentos de curva: 
1,58m+33,57m, no fundo mede 26,93m limitando-se 
com o P01; 31,25m do lado esquerdo, limitando-se 
com P01 e 26,85m do lado direito limitando-se com o 
lote resultante 04A, resultante do desmembramento, 
perfazendo uma área total de 562,68m².

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

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
04 DE DEZEMBRO DE 2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art. 2º - O rendimento material lenhoso foi estimado 
em inexpressivo. 

Art. 3º - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão  ser aproveitados 
conforme estabelecido no Art. 115 da Lei nº 
10.431/2006 sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da 
mesma. 

Art. 4º – A autorização de supressão de vegetação, 
para a produção de carvão vegetal exige a licença 
ambiental. 

Art. 5º - O descumprimento pelo requerente das 
atividades previstas no Projeto Técnico anexado 
automaticamente esta ASV será cancelada.
Art. 6º - Estabelecer que esta Autorização bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR.

Art. 7º - Esta portaria 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 DE CAMAÇARI, EM 
04 DE DEZEMBRO DE 2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 116/2012
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012

“D ispõe  sob re  a  ap rovação  do  
desmembramento de uma área, medindo 
1.017,68m², situada na Estrada do Coco, Km 
11, correspondente ao Lote  nº 04, da Quadra 
Z/1, do  Loteamento Alphaville Litoral Norte, 
no Distrito de Abrantes, Município de 
Camaçari, em 02 (duas) áreas de 455,00m² e 
562,68m² respectivamente, na forma que 
indica”.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista 
o quanto consta no processo administrativo n° 
15.330/2012 e demais disposições de Direito 
pertinentes,

 
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, 
medindo 1.017,68m², situada na Estrada do Coco, Km 
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em seus arquivos documentação comprobatória do serviço

 de limpeza; X. 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 ora concedida 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 Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 118/2012
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 19595/2012, de 05/10/2011,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA SIMPLIFICADA, válida pelo 
prazo de 3 (três) anos, à PEGADA ECÓLOGICA 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS, inscrita no CNPJ sob nº 
10.303.569/0001-60 com sede no(a) na Rodovia BA 530, Via 
Atlântica, Sub-Trecho 512, Rota da LIMPEC, Pólo 
Petroquímico, Camaçari/BA, para desenvolver a atividade 
de reciclagem, nesse mesmo local e município, 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 
possível, soluções baseadas em tecnologias mais limpas e 
de redução de ruído na fonte; II. implantar Programa de 
Educação Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução e 
indicadores de resultados, contemplando: a) regras básicas 
de segurança a serem implantadas nas atividades 

PORTARIA N.º 117/ 2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 04681, de 14/03/2012, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à J.S.B 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA, 
inscrito(a) no CNPJ: 12.672.859/0001-26, com endereço: 
Estrada do Coco, s/nº ,Km 32,8 ,Barra do Jacuipe, 
Camaçari/BA, para fabricação de artefatos de cimento para 
uso na construção com produção estimada mensal de 
10.000 peças mês, situado na Zona de Ocupação 
Controlada - ZOCON 4 na MACROZONA: MG.ZU- Distrito 
de Monte Gordo Camaçari, Distrito Monte Gordo, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, 
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 referente ao homem e ao meio ambiente, buscando 
sempre  que possível, soluções baseadas em tecnologias 
mais limpas; II. implantar e apresentar à SEDUR, Programa 
de Educação Ambiental para os funcionários da empresa, 
com detalhamento das atividades, cronograma de execução 
e indicadores de resultados, contemplando: a) regras 
básicas de segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde, c) minimização de 
resíduos, considerando reuso e reciclagem; d) treinamento 
para situação de emergência. Prazo: 60 dias; III. utilizar 
apenas matéria prima (areia, pó de pedra e brita) 
proveniente de empreendimentos licenciados para a sua 
exploração e comercialização, devendo manter os 
comprovantes de procedência disponível para fins de 
fiscalização e renovação da licença; IV. fiscalizar o uso 
adequado de EPIs (equipamentos de proteção individual) de 
acordo com as atividades realizadas pelos funcionários, 
conforme Norma Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho NR – 06; V. elaborar, implantar e manter atualizado 
o PPRA, buscando sempre que preciso a redução do grau 
dos riscos ambientais. Prazo: 90 dias; 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. armazenar temporariamente os resíduos 
sólidos em área reservada dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizado com a classe do 
resíduo, atendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12235, para armazenamento classe I. encaminhá-los 
posteriormente para a destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem; VIII. iImplantar sistema de 
contenção na área de armazenamento do óleo lubrificante, 
para contê-lo em caso de derramamento; IX. direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT. Manter 
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FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 119/2012
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 19287/2012, de 05/10/2012, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
BELLAGIO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 15.930.206/0001-98, com endereço na Quadra J, s/n, 
Lote 1, Poloplast, Camaçari/BA, com atividade de armazém 
de produtos eletroeletrônico em um galpão com área total de 
1.200,00 m², na MACROZONA: CA.ZU 1 – Camaçari Sede, 
ZONA: Zona de Transformação, Comércio e Serviço - 
ZTCS, Distrito Sede , Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008, 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 sempre que possível soluções 
baseadas em tecnologias mais limpas; II. implantar 
Programa de Educação Ambiental para os funcionários da 
empresa, com detalhamento das atividades, cronograma de 
execução e indicadores de resultados, contemplando: a) 
regras básicas de segurança a serem implantadas nas 
atividades desenvolvidas; b) importância da utilização 
correta de EPI, como medida de proteção à saúde; c) 
minimização de resíduos considerando reuso e reciclagem; 
d) treinamento para situação de emergência. Prazo: 60 dias; 
III. direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica 
com sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR – 7229 
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV. adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas 
em construção, da produção, de armazenamento e 
expedição; V. 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; VI. realizar 
treinamento com os funcionários para situações de 
emergência; VII. implantar a SEDUR e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme 
plano apresentado. Contemplar todos os resíduos 
(equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, dentre outros), informando a quantidade a 
classe, o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final. Prazo: 60 dias; VIII. 
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 11174, para o armazenamento dos resíduos de classe 

desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde, c) minimização de 
resíduos, considerando reuso e reciclagem; d) treinamento 
para situação de emergência. Prazo: 60 dias; III. direcionar 
os efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, 
de acordo com a Norma Técnica NBR-7229 da ABNT. 
Manter em seus arquivos documentação comprobatória do 
serviço de limpeza; IV adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; V. 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; VI. realizar treinamento com os funcionários para 
situação de emergência; VII. armazenar temporariamente 
os resíduos sólidos em área reservada dotada de cobertura 
e piso impermeabilizado, devidamente sinalizado com a 
classe do resíduo, atendo aos critérios de armazenamento 
estabelecidos na NBR 11174, para armazenamento dos 
resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da NBR 
12235, para armazenamento classe I. encaminhá-los 
posteriormente para a destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe 
I, requerer ao IMA a competente Autorização de Transporte 
de Resíduos Perigosos-ATRP; VIII. elaborar, implantar e 
manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais-PPRA, buscando sempre que preciso a redução 
do grau dos riscos ambientais. Prazo: 60 dias; IX. fornecer 
obrigatoriamente ao funcionários  EPI (equipamento de 
proteção individual) adequado e compatível com exercício 
de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do trabalho e Emprego; 
X. realizar melhorias na área de armazenagem dos 
produtos, contemplando a instalação de baias. A fim de 
promover a separação seletiva adequada. Prazo 180 dias; 
XI. é vedado a manipulação, armazenamento e reciclagem 
de material perigoso, conforme NBR Nº 10004:2004; XII. 
apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro – 
AVCB do Estado da Bahia; XIII. comunicar de imediato  ao 
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 cabíveis. 
XI. 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 A Licença ora concedida 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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 04 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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hotel” destinado a condomínio residenciais e  hoteleiro, área 
total de empreendimento 33.960,86m² e área autorizada de 
supressão de vegetação relativo a uma a área de 
22.608,10m², localizado na Fazenda Peru, Praia de 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, na Zona 
de Expansão Controlada – ZEC 4. da Macrozona Urbana de 
Itacimirim - MG-ZU 4, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 
nº866, de 11/01/2008, 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. somente poderá 
executar/supressão na área da poligonal dos vértices 
indicados;  I I I .  efetuar remoção, t ransporte e 
armazenamento apropriado de serrapilheira e dos resíduos 
vegetais das áreas desmatadas, que deverão ser utilizados 
na recuperação da APP e/ou no projeto de paisagismo; IV. o 
material lenhoso resultante da supressão de vegetação 
deverá ser doado à comunidade carente; V. apresentar a 
SEDUR, relatório de acompanhamento de distribuição do 
material lenhoso a comunidade local, contendo documentos 
comprobatórios da entrega assinados; VI. realizar o 
afugentamento, resgate e transporte da fauna antes de 
qualquer intervenção na área objeto de supressão de 
vegetação; VII. como medida compensatória pela 
supressão da vegetação deverá doar 200 mudas de árvore 
de espécie da Mata Atlântica ao município; VIII. após o 
término das atividades de supressão deverá ser 
encaminhado a SEDUR/CMA, no prazo de 30 (trinta) dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registro fotográficos, romaneio, quantitativo em 
área volumetria da vegetação efetivamente suprimida e a 
comprovação da destinação do material lenhoso e da fauna 
e flora resgatada. 

Art. 2º - O rendimento material lenhoso foi estimado em 
inexpressivo. 

Art. 3º - Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão  ser aproveitados conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei nº 10.431/2006 sujeitando-se 
o transporte ao Art. 144 da mesma. 

Art. 4º – A autorização de supressão de vegetação, para a 
produção de carvão vegetal exige a licença ambiental. 

Art. 5º - O descumprimento pelo requerente das atividades 
previstas no Projeto Técnico anexado automaticamente 
esta ASV será cancelada.

Art. 6º - Estabelecer que esta Autorização bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

II (inertes e não inertes) e os da NBR 12235 , para 
armazenamento de resíduos classe I. Encaminhá-los 
posteriormente para destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que 
possível, o reuso e a reciclagem. No caso de resíduos classe 
I requerer a INEMA a competente Autorização de Transporte 
de Resíduos Perigosos- ATRP; IX. implantar e manter 
atualizado o PPRA, buscando sempre que possível a 
redução do grau de riscos ambientais; X. fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários EPI (equipamentos de 
proteção individual) adequado e compatível com o exercício 
de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
XI. apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
– AVCB. Prazo: 120 dias; XII. comunicar de imediato a 
SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas cabíveis; 
XIII. requerer previamente a SEDUR a competente Licença, 
no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 
45 °, inciso IV da Lei n° 10.431 de 20/12/06. 

Art. 2.º A Licença ora concedida 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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 04 DE DEZEMBRO DE 
2012.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO PAULO BRANDÃO CHIACCHIO

COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 120/2012
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

O Secretario de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 
3.925/2009, de 30/01/2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29/01/2010, e Lei Complementar nº 140, de 
08/12/2012, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 23385/2012, de 06/12/2012,

RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 1 (um) ano, à 
SÉRGIO ANTONIO HAZIM, inscrita no CPF sob nº 
125.836.265-87, para implantação da 1ª etapa de um 
parcelamento do solo, denominado “Loteamento Cond-
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Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007;

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores Cleiton Marcio Santos 
Souza, matrícula n° 131-5, Thalya Lima Machado, matrícula 
n° 102-8, Verônica Marques da Silva, matrícula n° 098-3, 
para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão 
Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar - CPIAD, 
oriundo do Processo Administrativo Disciplinar n° 
229/2012, destinado a apurar indícios de acumulação 
simultânea de cargos público, praticada pelo servidor G.S.., 
matricula 1051, infringindo supostamente o dispositivo do 
art. 128, 139, caput, § 1° e 2°, da Lei Municipal n° 407/98, 
estando sujeito às sanções previstas no art. 141, parágrafo 
único e art. 149, incisos I, II, III, IV, V e VI, da Lei n° 407/98.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
assinatura.

GABINETE DA DIRETORA SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS
Diretora Superintendente

PORTARIA Nº. 299/2012,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

“Designa servidores para composição de 
Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, destinada à 
apuração de ato disciplinar e dá outras 
providências”.

A  D I R E T O R A  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 Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007;

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores Cleiton Marcio Santos 
Souza, matrícula n° 131-5, Thalya Lima Machado, matrícula 
n° 102-8, Verônica Marques da Silva, matrícula n° 098-3, 
para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão 
Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar - CPIAD, 
oriundo do Processo Administrativo Disciplinar n° 
230/2012, destinado a apurar indícios de acumulação 
simultânea de cargos público, praticada pelo servidor 
L.C.M., matricula 1012, infringindo supostamente o 
dispositivo do art. 128, 139, caput, § 1° e 2°, da Lei Municipal 
n° 407/98, estando sujeito às sanções previstas no art. 141, 
parágrafo único e art. 149, incisos I, II, III, IV, V e VI, da Lei n° 
407/98.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
assinatura.

GABINETE DA DIRETORA SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

PORTARIA Nº. 297/2012,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

“Designa servidores para composição de 
Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, destinada à 
apuração de ato disciplinar e dá outras 
providências”.

A  D I R E T O R A  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 Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007;

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores Cleiton Marcio Santos 
Souza, matrícula n° 131-5, Thalya Lima Machado, matrícula 
n° 102-8, Verônica Marques da Silva, matrícula n° 098-3, 
para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão 
Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar - CPIAD, 
oriundo do Processo Administrativo Disciplinar n° 
228/2012, destinado a apurar indícios de acumulação 
simultânea de cargos público, praticada pelo servidor 
M.F.B.J., matricula 1085, infringindo supostamente o 
dispositivo do art. 128, 139, caput, § 1° e 2°, da Lei Municipal 
n° 407/98, estando sujeito às sanções previstas no art. 141, 
parágrafo único e art. 149, incisos I, II, III, IV, V e VI, da Lei n° 
407/98.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
assinatura.

GABINETE DA DIRETORA SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS
Diretora Superintendente

PORTARIA Nº. 298/2012,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

“Designa servidores para composição de 
Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo Disciplinar, destinada à 
apuração de ato disciplinar e dá outras 
providências”.

A  D I R E T O R A  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 Orgânica do Município; 

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES
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 A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

 PREGÃO Nº 176/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde - 
SESAU. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/12/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 437/2012. CONTRATADO: N A BRASIL 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 191/2012 – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios que compõem o suporte nutricional do 
Programa de Complementação Alimentar da Secretaria de 
Saúde do município de Camaçari, Bahia. Vencedora do Lote 
Único. Valor Global: R$ 599.940,00 (quinhentos e 
noventa e nove mil novecentos e quarenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4026 e 
4030; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 
0001.002.20, 0114.026 e 0102.020. DATA DA 
ASSINATURA: 13 de dezembro de 2012. VITAL SAMPAIO 
NETO.
 

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
262/2012. CONTRATADA: PRATI DONADUZZI &CIA 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 176/2012 - 
COSEL/SESAU - OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 01.  VALOR 
GLOBAL: R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e 
oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 14/12/2012. 
VITAL SAMPAIO NETO.

AVISO DE ANULAÇÃO

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, ANULA 
o edital da licitação na modalidade Pregão n.º 211/2012 
(Presencial) - COSEL/SESAU, que tem como objeto o 
Registro de preços para aquisição de seringas, destinados a 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Data da Anulação: 12/12/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE 
COMPROMISSO

BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS
Diretora Superintendente

PORTARIA Nº. 300/2012,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

“Altera a Portaria nº. 281, de 28 de 
novembro de 2012 que designa Servidores 
para fins de Apreciação da Defesa Prévia 
Interposta em face das Notificações às 
Infrações de Trânsito – NAI e dá outras 
providências”.

A  D I R E T O R A  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. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de 
outubro de 2007;

Considerando o disposto no art. 281, do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei Federal nº. 9.503, de 23 de setembro de 
1997);

Considerando ainda a necessidade de implementação de 
todos os meios de defesa em caso de prática de infrações de 
trânsito;

RESOLVE:

Art. 1º. – Altera o art. 1º., da Portaria nº. 281, de 28 de 
novembro de 2012, publicada na pg. 17 do Diário Oficial do 
Município – DOM nº. 491, de 24 a 30 de novembro de 2012, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. – Designar, para a apreciação das Defesas 
Prévias eventualmente interpostas em face das 
Infrações de Trânsito, os servidores Maria Isabel 
Sena Gomes Vieira, Mat. 1078-2 e Nandineidson 
Bispo dos Santos, Mat. 081-6.”

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
GABINETE DA DIRETORA SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 13 DE 
DEZEMBRO DE 2012.

BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS
Diretora Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 156/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE -
OBJETO: Aquisição de laringoscópio para atender as 
Unidades de Pronto Atendimento do Gravatá do município 
de Camaçari, Bahia. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
10/12/2012. VITAL SAMPAIO NETO.
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475/2011; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Instituição ONG Projeto Social Parque Verde; 
Do Objeto: Alterar o Caput da Cláusula Quinta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do contrato 
original nº 475/2011,que é de 01 de Novembro de 2012, 
passará a ser de 01 de Novembro de 2013;  

Da ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 01/11/2012; 
Luiz Carlos Caetano - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação N° 
0045/2012-1; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa B & G Construções Ltda.-Me; Do 
Objeto: Alterar o Caput da Cláusula Terceira, do 
Instrumento Original; Do Preço: Em razão do acréscimo de 
quantitativos, fica acrescido, através do presente Termo 
Aditivo, o valor de R$ 112.434,56 (cento e doze mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis 
centavos), correspondendo a 24,90%, aproximadamente, 
do total previsto no Termo de Subcontratação nº 0045/2012-
1. Fica anexa nova planilha, tendo em vista o acréscimo de 
valor constante no presente Termo Aditivo, conforme 
informações da SEDUC. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original; Da ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Termo de 
Subcontratação originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 04/12/2012; Luiz Carlos Caetano 
– Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação N° 
0045/2012-1; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Empresa Constec Serviços e Edificações Ltda. 
- EPP; Do Objeto: Alterar o Caput da Cláusula Terceira, do 
Instrumento original; Do Preço: Em razão do acréscimo de 
quantitativos, fica acrescido, através do presente Termo 
Aditivo, o valor de R$ 226.342,82 (duzentos e vinte e seis 
mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois 
centavos), correspondendo a 24,96%, aproximadamente, 
do total previsto no Termo de Subcontratação nº 0045/2012-
1. Ficam remanejados os seguintes itens da planilha original 
para o Contrato principal: 1.5.4.3, 1.5.4.5, 1.6.14.3, 1.12.1.8, 
1.14.5.1 e 1.14.5.3, passando o valor global do Termo de 
Subcontratação nº 0045/2012-1, constante na Cláusula 
Terceira, após o remanejamento a ser de R$ 909.007,28 
(novecentos e nove mil sete reais e vinte e oito centavos). 
Fica anexa nova Planilha, tendo em vista o acréscimo de 
valor constante no presente Termo Aditivo, conforme 
informações da SEDUC. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original; Da ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Termo de 
Subcontratação originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 28/11/2012; Luiz Carlos Caetano 
– Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Subcontratação N° 
0045/2012-2; Contratante: Município de Camaçari; 

Preço: Em 
virtude do contrato original ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na Clausula Segunda do 
presente termo aditivo, o valor global proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$59.927,31 
(cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta 
e um centavos) fica mantida a forma de pagamento prevista 
no clausula quarta do contrato original.

 A Comissão Setorial Permanente de Licitação - 
COSEL/SESAU, no uso de suas atribuições, retifica o valor 
unitário na publicação do Termo de Compromisso de 
Fornec imento  n . º  062-2012  (PP 013 /2012  -  
COSEL/SESAU), veiculada no D.O.M., nº 466 de 02 à, 
08/06/2012 na página. Onde se lê: R$ 11,56 (onze reais e 
cinqüenta e seis centavos). Leia-se: R$ 15,56 (quinze 
reais e cinqüenta e seis centavos). Camaçari, 03 de 
dezembro de 2012. VITAL SAMPAIO NETO.

PREGÃO Nº 013/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/06/2012. VITAL 
SAMPAIO NETO.

 ONDE SE – LÊ

NOTIFICAÇÃO COPEC

À TOTAL CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA.
Proc. n.º 1095/2012

Pela presente, fica a esta empresa, notificada a apresentar defesa, 
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao não 
fornecimento dos itens contratados através do Pregão 
Presencial - SECAD N.º 0119/2012, conforme relatado nos autos 
processuais (cópia do Processo CMP n.º 1095/2012 na CMP). 
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Atenciosamente,

Ana Paula Souza Silva
Presidente da COPEC
RETIFICAÇÃO                                           
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, 
no uso de suas atribuições, retifica o nome da Contratada, na 
publicação veiculada no D.O.M., nº 482 de 22 à 28/09/2012, na 
página 23. Onde se lê: CONTRATADA: EXPRESSA COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Leia-se: CONTRATADA: 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Camaçari, 13 
de dezembro de 2012. VITAL SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais na Área da Educação Infantil 
(Crianças na Faixa Etária de 0 a 5 anos e 11 meses) N° 



PÁGINA 25PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL ANO X - Nº 493 - de 08 a 14 de Dezembro de 2012 - 

Sampaio Neto - Município.

Termo de Doação que entre si firmam, de um Lado o 
Município de Camaçari – Através do Fundo Municipal de 
Saúde e do outro o Sr. Mourival Jesus Assis, na forma 
abaixo descrita: Do Objeto: A doação de um aparelho 
eletrônico eletrolaringe mod.. AW-510, autorizada pelo 
processo judicial nº 0302934-03.2012.805.0039, de 
propr iedade do Doador ao Donatár io,  com 
especificações técnicas abaixo descritas: Do Encargo e 
da Reversão: O aparelho Eletrolaringe especificado na 
Cláusula Primeira do presente Termo deverá ser utilizada 
pelo Donatário exclusivamente para os fins e uso de 
interesse social; Assinatura: 12/12/2012; Vital Sampaio 
Neto – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 
175/2007; Contratante: Município de Camaçari, com 
interveniência das Secretarias SEDUC,SEDEL e SEGOV; 
Contratada: Instituto Prof. Raimundo Pinheiro; Do Objeto: 
Alterar o cronograma de Desembolso Financeiro, constante 
no Termo de Apostilamento nº 01 de 02/01/2012 que se 
tornou parte integrante do Contrato original; Do Preço: Em 
razão do acréscimo de quantitativos, fica acrescido através 
do presente Termo Aditivo o valor de R$ 1.750.000,00 (um 
milhão setecentos e  cinquenta mil reais) aproximadamente 
do total previsto no Termo de Apostilamento nº01, fica anexa 
nova Planilha tendo em vista o acréscimo de valor constante 
no presente Termo aditivo, bem como o cronograma de 
pagamento dos valores conforme informações da SEGOV;  
Da ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do contrato originário, 
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
12/12/2012; Francisco Franco- SEGOV, Ednalva Santana 
de Souza -SECAD, Vital de Oliveira Vasconcelos- SECULT, 
Geraldo Pereira- SEDEL e Ana Lucia Alves da Silveira - 
Int.Prof. Raimundo Pinheiro - Luiz Carlos Caetano - 
Município.

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 
REPASSE FINANCEIRO

ANEXO

Secretaria da Administração
Dotação: 04.122.030.4083 – MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES TÉCNICAS E 

ADMINISTRATIVAS DA CIDADE DO SABER

ANEXO 
Secretaria da cultura

Dotação: 13.392.023.4059 – GESTÃO DAS 

Contratada: Empresa Agra Construtora Ltda.-Me; Do 
Objeto: Alterar o Caput da Cláusula Terceira, do 
Instrumento original; Do Preço: Em razão do acréscimo de 
quantitativos, fica acrescido, através do presente Termo 
Aditivo, o valor de R$ 112.915,11 (cento e doze mil, 
novecentos e quinze reais e onze centavos), 
correspondendo a 24,90%, aproximadamente, do total 
previsto no Termo de Subcontratação nº 0045/2012-2. Fica 
anexa nova Planilha, tendo em vista o acréscimo de valor 
constante no presente Termo Aditivo, conforme informações 
da SEDUC. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do Contrato original; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Termo de Subcontratação 
originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 25/09/2012; Luiz Carlos Caetano – Município.

Pr ime i ro  Te rmo Ad i t i vo  ao  Termo de  
Subcontratação N° 0045/2012-4; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Crysball Construções Ltda.-Me; Do Objeto: Alterar o 
Caput da Cláusula Terceira, do Instrumento original; 
Do Preço: Em razão do acréscimo de quantitativos, 
fica acrescido, através do presente Termo Aditivo, o 
valor de R$ 113.460,24 (cento e treze mil, quatrocentos 
e sessenta reais e vinte e quatro centavos), 
correspondendo a 24,83%, aproximadamente, do total 
previsto no Termo de Subcontratação nº 0045/2012-4. 
Fica anexa nova planilha, tendo em vista o acréscimo 
de valor constante no presente Termo Aditivo, 
conforme informações da SEDUC. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Termo de Subcontratação originário, 
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
04/12/2012; Luiz Carlos Caetano – Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano N° 006/2008; Contratante: Município 
de Camaçari- SESAU; Contratada: Judite 
Nascimento Lucciola; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Segunda- Do Prazo e Terceira- Do Preço, do Contrato 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do Contrato 
original, prevista no Quarto Termo Aditivo, que é  de 
31de dezembro de 2012, passará a ser de 31 de 
dezembro de 2013; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de 
caráter continuado e, considerando a prorrogação de 
prazo contida na Cláusula Segunda, do presente 
Termo Aditivo,o valor global, proporcional, estipulado 
para o referido Instrumento é de R$ 38.400,00 (trinta e 
oito mil e quatrocentos reais). O valor mensal ajustado 
para a locação do Imóvel, constante do Parágrafo da 
Cláusula Terceira – Do Preço – do Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato original, que é de R$ 3.200,00 (três 
mil e duzentos reais), permanece sem sofrer qualquer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento na 
Cláusula Terceira, do Contrato original; 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: 04/12/2012; Vital 
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modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
04/12/2012; Beatriz de Paula Liebanas – 
Diretora Superintendente – STT. 

EXTRATO DA LIMPEC

Segundo Aditivo do Contrato nº 009/2012 de 
Execução de Serviços para a Construção da 
Célula III do Aterro Sanitário, com Suporte no 
Processo Seletivo 009/2012, Modalidade 
Tomada de Preços nº 001/2012; Contratante: 
Limpeza Público de Camaçari; - LIMPEC 
Contratada: Empresa Grautech Construtora 
Ltda.; Do Objeto: A prorrogação do prazo 
contratual por mais 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 05 de novembro de 2012, nos termos da 
Cláusula Sexta Parágrafo único do Contrato nº 
009/2012 e Reajuste de R$ 253.788,48 
(duzentos e cinqüenta e três mil setecentos e 
oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), 
correspondendo a 22,72%, do valor original do 
Contrato Base, com respaldo no Art. 57, 
Parágrafo Primeiro, inciso Quarto e Art. 65, 
Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93; Da 
ratificação: Permanecem inalteradas todas as 
disposições do Contrato Base, não modificadas 
por este Instrumento, especialmente a sua forma 
de pagamento; Assinatura: 01/11/2012; 
Lezineide Andrade Chagas Santos – Diretora 
Presidente – Limpec..

AÇÕES CULTURAIS DA CIDADE DO SABER- 

ANEXO 

Secretaria de Esporte e Lazer
Dotação: 27.811.026.4068 – GESTÃO DAS 
AÇÕES DE ESPORTE DE RENDIMENTO

ANEXO 

Secretaria de Esporte e Lazer
Dotação: 27.812.026.4069 – GESTÃO DAS 
AÇÕES DE ESPORTE COMUNITÁRIO

EXTRATO DA STT

Segundo Aditivo do Contrato nº 004/2012; 
Contratante: Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari; Contratada: 
Betha Sinalizações e Construções Ltda.; Do 
Objeto: Acrescer em 20, 78%, ao valor total do 
Contrato nº 004/2012 de acordo com sua 
Cláusula Terceira; Do Preço: Fica acrescido, 
através do presente Termo Aditivo, referente ao 
Lote Único, nos itens em lista anexa, o valor de 
R$ 71.999,61 (setenta e um mil novecentos e 
noventa e nove reais e sessenta e um centavos), 
correspondentes aproximadamente a 20,78%, 
do total previsto no Contrato original. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Quinta – Do Pagamento e das 
Condições de Pagamento, do Contrato 
originário; Da ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não 
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