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PORTARIA Nº. 132/2017
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

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

RESOLVE

Art.1º. Alterar a COMISSÃO PARA RECEBIMENTO DE 
MATERIAIS E SERVIÇOS, que passa a ter a seguinte 
composição, sob a gestão do primeiro:

I. Membro - Carlos José do Sacramento Machado, 
cadastro 38896
II. Membro - Eliete dos Santos, cadastro 60768
III. Membro - Luciano do Nascimento Costa, cadastro nº 
61655
IV. Membro Suplente – Paulo Sergio Dias Nunes, 
cadastro 830133;

Art. 2º. Esta comissão terá mandato de 01 (um) ano.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando integralmente os efeitos da 
Portaria nº 004, de 25 de janeiro de 2017, publicada no 
Diário Oficial do Município edição nº 709.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO 
DE 2017.

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 022/2017
SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI

A Secretaria da Fazenda de Camaçari, Estado da Bahia, 
por meio da Coordenadoria de Arrecadação Fiscal, vem 
pelo presente edital, NOTIFICAR os contribuintes, tendo 
em vista a impossibilidade da intimação pessoal e pelo 
retorno sem sucesso dos AR's, conforme relação abaixo:

Esclarecimentos adicionais f ineza se dir igir 
pessoalmente à Coordenação de Arrecadação Fiscal ou 
manter contato através dos telefones (71) 3621-
6610/6860/6604.

Camaçari, 18 de setembro de 2017.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal - CAF

PORTARIA Nº 150/2017
DE 06 DE SETEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
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913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 02112.22.09.461.2017, de 25 
de agosto de 2017, 

RESOLVE 

Art. 1.º -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, ao 
interessado FERNANDO PITANGA TABOADA SILVA, 
inscrita no CPF sob nº 804.602.755-34, com sede na Rua 
Luiz Carlos Duarte, nº 01, Quadra 01, Lote 01, Centro, 
Lauro de Freitas-BA, para a construção de um 
empreendimento do tipo Posto de Combustível, para 
funcionar com a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, exceto GNV, 
com a capacidade de armazenamento de 60 m³, numa 
área total de 1.979,00m², localizado no Loteamento 
Coqueiros de Arembepe, Quadra 05, Lotes 03 e 04, 
Jauá/Areias, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 
582.795 E; 8.583.668 S, inserida na poligonal da Zona de  
Controlada – ZOCON 3, da Macrozona Urbana da Orla 
AB-ZU.4, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro 
de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008. Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - implantar a unidade, conforme o 
disposto nas normas técnicas expedidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 
postos de combustíveis e resoluções da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP); II - adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a construção da obra, de forma a 
minimizar os impactos e visando: a) evitar desperdícios e 
reduzir consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas; b) priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; c) armazenar adequadamente os resíduos 
sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, para 
serem coletados; d) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo a unidade de reaproveitamento, conforme 
PGRSCC; e) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para 
unidades de tratamento licenciada; f) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar 
cópias das notas fiscais; g) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho; h) 
remover na conclusão do empreendimento  todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; i) - manter protegidas todas 
as áreas de preservação permanente existente na área 

de abrangência do terreno, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, para inserção de elementos construtivos; III – 
apresentar, no prazo de sessenta dias: a) Projeto de 
Combate a Incêndio e Panico; b) o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção Civil – PCMAT elaborado por profissional 
legalmente habilitado; c) projeto para abastecimento 
de água e esgotamento sanitário aprovado pela 
EMBASA; 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; IV – Apresentar as características 
técnicas das tubulações, válvulas, bombas, sistemas de 
controle e demais equipamentos que serão implantados, 
sendo que no caso de postos em operação reformados 
ou a serem reformados, especificar os existentes antes e 
após a reforma; V - implementar os equipamentos e 
sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; VI - manter e atualizar até a 
conclusão da obra: a) Programa de Gerenciamento de 
Resíduo Sólido da Construção Civil – PGRSCC; b) 
Programa de Educação Ambiental – PEA; VII - 
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; VIII – apresentar, no prazo de 60(sessenta) 
dias, Projeto de sistema de coleta e armazenamento 
temporário de resíduos sólidos, com indicação das 
formas de acondicionamento e armazenagem previstas 
para lixo doméstico,  embalagens vazias de produtos 
automotivos, borra do separador água-óleo, óleo usado,  
pneus e resíduos sólidos com óleo. No caso de 
acondicionamento do óleo usado em tambores, 
descrever a área destinada à armazenagem destes 
vasilhames indicando o tipo de piso, sistemas de 
contenção e drenagem. Indicar os pontos de geração, 
quantidades e características dos resíduos sólidos 
gerados na operação do empreendimento; IX - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações X - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia Nº 047/2017, emitida através do 
Processo nº 1489/2017, emitida por esta SEDUR; XI - 
comunicar imediatamente à SEDUR, quanto da 
ocorrência de vazamentos ou acidentes, promovendo a 
remediação das áreas contaminadas; XII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para o 
funcionamento da atividade, conforme estabelece a 
legislação ambiental vigente; XIII - requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE SETEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 154/ 2017
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

“Retifica a Portaria de nº. 072/2016, 
referente ao   Processo Administrativo Nº 
1344.22.09.461.2016 de 23 de maio de 
2016, na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência 
que lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 
02 de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 01798.22.09.151/ 2017, de 
20 de julho de 2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Retificar a Portaria de nº. 072/2016, publicado 
no Mural da Prefeitura Municipal de Camaçari, de 14 
de julho de 2016, referente ao Processo Administrativo 

on . 01344.22.09.151.2016.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à 
empresa TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A, 
inscrita no CNPJ sob Nº 09.625.762/0003-10, com 
sede na Avenida Antonio Carlos Magalhães, Nº 4009, 
Sala C e D, Parte Térrea, Brotas, Salvador-BA, para 

implantação de empreendimento do t ipo 
u r b a n i z a ç ã o  i n t e g r a d a ,  d e n o m i n a d o ,  
RESIDENCIAL TERRA BRASILIS, na Avenida 
Jorge Amando, s/nº, Lote 7A, Bairro Ponto Certo, 
Camaçari-BA, inserida na poligonal da Zona de 
Expansão de Comércio e Serviço – ZECS 2 da 
Macrozona CA-ZU.1  - Distrito Sede, conforme PDDU, 
Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total de 64..957,97m² e é 
composto de quatro condomínios, com 1.340 
apartamentos, distribuídos em 97 torres com 05 
pavimentos, estacionamento com 673 vagas, área de 
lazer com salão de festas, churrasqueira e praças, 
portaria, administração, deposito de lixo e Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, sendo a área liquida do 
empreendimento de 61.060,05m²; área de domínio 
público de 10.774,44m²; área de sistema viário de 
5.350.01m², área de preservação permanente – APP 
de 3.867,92m²; área institucional de 1.526,51m²; área 
total ocupada de 13.875,20m², área total construída de 
6 0 . 0 3 6 , 9 1 m ² ,  á r e a  t o t a l  p e r m e á v e l  d e  
31.234,26m²,[...]”

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, “[...] à empresa TENDA NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS S.A, inscrita no CNPJ sob Nº 
09.625.762/0003-10, com sede na Avenida Antônio 
Carlos Magalhães, Nº 4009, Sala C e D, Parte Térrea, 
Brotas, Salvador-BA, para implantação de 
empreendimento do tipo urbanização integrada, 
denominado, RESIDENCIAL TERRA BRASILIS, 
numa área total de 64.957,97m², e é composto de 
quatro condomínios, com 1.320 apartamentos, 
distribuídos em 96 torres com 05 pavimentos, 
estacionamento com 660 vagas, área de lazer com 
salão de festas, churrasqueira e praças, portaria, 
administração, deposito de lixo e Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, sendo a área liquida do 
empreendimento de 61.060,05m²; área de domínio 
público de 10.773,67m²; área de sistema viário de 
5.350,01m², Área de Preservação Permanente – APP 
de 3.897,15m²; área institucional de 1.526,51m²; área 
total ocupada de 12.366,14m², área total construída de 
58.914,93m², área total permeável de 28.950,42m², 
inserida na poligonal da Zona de Expansão de 
Comércio e Serviço – ZECS 2 da Macrozona CA-
ZU.1  - Distrito Sede, conforme PDDU, Lei Municipal 
nº 866 de 11 de janeiro de 2008,[...]”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE
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EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMNETO 

AMBIENTAL

PORTARIA Nº 155/2017
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência 
que lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 
02 de janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 02105.22.09.461.2017 de 
25 de agosto de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, a 
CORESFIL COMÉRCIO REVENDEDOR DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
13.018.536/0007-71, com sede na Avenida Leste, s/n, 
Polo de Apoio, Camaçari/BA, para continuar com a 
atividade de comércio varejista de combustíveis 
líquidos para veículos automotores e GNV, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis 
líquidos no volume de 105,00 m³ e gás natural veicular 
(GNV), com 2.000,00 m³, em uma área total de 
6.610,08 m², nas coordenadas UTM: 574790 E; 
8595472 S, inserido na poligonal da Zona de 
Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS da 
Macrozona CA-ZU.1 - Distrito Sede Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008. Esta Licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos 
de combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); II - 
garantir a qualidade do combustível comercializado e 
adquirir combustíveis automotivos de distribuidoras 
autorizadas, manter no posto o livro de movimentação 
de combustíveis para fins de fiscalização; III - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) 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 ,  
t ransbordamentos ,  cor rosão em tanques 
subterrâneos e tubulações de acordo com as Normas 
Técnicas da ABNT; b) o Sistema de Proteção Contra 
Incêndio, conforme estabelecido em Norma 
Regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; IV - manter e sempre atualizar: a) os 
relatór ios de manutenção prevent iva nos 

equipamentos quanto a inspeção da integridade física 
e estanqueidade dos tanques e linhas, e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergência; 
b) manter e sempre atualizar os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do 
tempo de exposição e utilização de equipamentos de 
proteção individual, e implementar treinamento 
sistemático com os funcionários para a aplicação dos 
programas propostos, tais como: Programa de 
Educação Ambiental, Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos - PGRS, Programa de Emergência 
Ambiental - PEA, Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, Programa de Gerenciamento de 
Risco – PGRS; V - Fazer manutenção periodicamente 
nas canaletas; VI - Apresentar no prazo de trinta dias: 
a) os resultados das análises laboratoriais, para os 
parâmetros BTEX, PAHs, TPH, VOC's e óleos e 
graxas, na água e no solo, informando o nível de água 
nos poços amostrados e apresentando os laudos 
assinados por profissional habilitado; b) os esultados 
das análises de caracterização dos efluentes 
destinados à caixa separadora água/óleo, conforme 
condicionante da Portaria SEDUR n° 113/2013; VII - 
manter em perfeito funcionamento as caixas 
separadoras de água e óleo e encaminhar o material 
recolhido para empresas licenciadas, a fim de que seja 
dada a disposição final adequada, mantendo o 
controle da nota fiscal correspondente; VIII - é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, 
a instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
fechados e em área coberta, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública 
municipal, desde que não estejam contaminados por 
óleo ou produtos químicos; X - atender o disposto na 
Resolução CONAMA nº 362, de 2005, alterada pela 
Resolução nº 450, de 2012, quanto aos resíduos de 
óleo lubrificante usado ou contaminado, em especial 
os artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter para 
fins de fiscalização, os documentos comprobatórios 
de compra de óleo lubrificante acabado e os 
Certificados de Coleta de óleo lubrificante usado ou 
contaminado, pelo prazo de cinco anos; b) promover, 
previamente a reciclagem ou descarte das latas 
metálicas ou embalagens plásticas de lubrificantes e 
aditivos, o completo escoamento e sua inutilização, 
através de perfuramento e amassamento; c) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
proveniente das operações em tambores ou 
bombonas, armazenados em área coberta com piso 
impermeabilizado, provido de contenção para 
eventuais vazamentos, e encaminhar para empresa 
de rerrefino, devidamente autorizada pelo órgão 
regulador da indústria do petróleo para a atividade de 
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rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental 
competente; d) apresentar, no prazo de sessenta 
dias, laudo do teste de estanqueidade do tanque 
subterrâneo de óleo usado existente; XI - 
acondicionar e enviar para tratamento e/ou disposição 
os resíduos perigosos gerados em decorrência das 
operações de armazenamento e manipulação de 
produtos combustíveis, em instalação devidamente 
licenciada; XII - não utilizar tanques recuperados em 
instalações subterrâneas, mesmo que jaquetados; XIII 
- manter em local visível e de fácil acesso à Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento; XIV – na falta de estanqueidade das 
bombas de abastecimento, é obrigatória a utilização 
de câmara de contenção impermeável que impede o 
contato direto do produto vazado com o solo; XV – é 
considerada infração ambiental descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024, de 2012 e suas 
alterações; XVI - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da implantação e/ou operação 
da atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de suas 
atividades; XVII - comunicar imediatamente a SEDUR, 
quanto a ocorrência de vazamentos ou acidentes, 
promovendo a remediação das áreas contaminadas; 
XVIII - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração que venha a ocorrer no projeto 
ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE SETEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 

PORTARIA Nº 156/2017
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, 
de 31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta 
d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
02107.22.09.461.2017, de 25 de Agosto de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) 
anos, ao interessado CORESFIL COMÉRCIO 
REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LTDA., 
inscrito no CNPJ sob nº 13.018.536/0005-00, com 
sede na Rua da Rodoviária, S/N, Centro, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 573.847 E / 
8.595.735 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores e lubrificante, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, 
numa área total de 2.027,31 m², inserido na 
poligonal da Zona Central – ZCEN, da Macrozona 
CA-ZU.1 da Sede, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 
de setembro de 2008. Esta Licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas 
da ABNT para postos de combustíveis e resoluções 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e suas alterações;  II – 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na 
norma regulamentadora NR 7, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos 
seus trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; III - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos 
de distribuidoras autorizadas, manter no posto o 
livro de movimentação de combustíveis para fins de 
fiscalização; IV - apresentar anualmente o Relatório 
de Monitoramento à CLA/SEDUR, acompanhado 
das conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados: a) os resultados da caracterização das 
águas subterrâneas com instalação de poços de 
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monitoramento e coleta de amostras de solo e água, 
com análises de BTEX, PAH, além de VOC 
(Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo); b) os 
resultados da caracterização dos efluentes 
destinados às caixas separadora água/óleo em dois 
pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; V - atender o disposto na Resolução 
CONAMA nº 362, de 2005, alterada pela Resolução 
CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos resíduos de 
óleo lubrificante usado ou contaminado, em 
especial os artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) 
manter para fins de fiscalização, os documentos 
comprobatórios de compra de óleo lubrificante 
acabado e os Certificados de Coleta de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de 
cinco anos; b) promover, previamente a reciclagem 
ou descarte das latas metálicas ou embalagens 
plásticas de lubrificantes e aditivos, o completo 
escoamento e sua inutilização, através de 
perfuramento e amassamento; c) acondicionar o 
óleo lubrificante usado ou contaminado proveniente 
das operações em tambores ou bombonas, 
armazenados em área coberta com piso 
impermeabilizado, provido de contenção para 
eventuais vazamentos, e encaminhar para empresa 
de rerrefino, devidamente autorizada pelo órgão 
regulador da indústria do petróleo para a atividade 
de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental 
competente; VI - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos quanto a inspeção da integridade 
física e estanqueidade dos tanques e linhas, e o 
plano de contingência para situações de perigo e 
emergência;  b)  os programas colet ivos 
relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do 
tempo de exposição e utilização de equipamentos 
de proteção individual, e implementar treinamento 
sistemático com os funcionários para a aplicação 
dos programas propostos; c) a Ficha de Informação 
de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, dos 
produtos químicos utilizados no estabelecimento, 
mantendo-os em local visível e de fácil acesso; VII - 
m a n t e r  e m  c o n d i ç õ e s  a d e q u a d a s  d e  
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
detecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com 
as Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de 
proteção contra incêndio, conforme estabelecido 
em norma regulamentadora NR – 23 do Ministério 
do Trabalho e Emprego; c) as caixas separadoras 
de água/óleo e conjunto de canaletas, nas áreas de 
abastecimento de veículos e troca de óleo, devendo 
ser coletado periodicamente o óleo devidamente 

acondicionado; VIII - direcionar adequadamente os 
efluentes domésticos para fossa séptica, de acordo 
com a Norma Técnica da ABNT n° 7229/1993 
versão corrigida 1997, mantendo em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; IX - armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área coberta, 
encaminhando-os para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço 
de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os 
resíduos perigosos gerados em decorrência das 
operações de armazenamento e manipulação de 
produtos combustíveis, em instalação devidamente 
licenciada;  X – implementar, no prazo 60 (sessenta) 
dias, o sistema de reciclagem de resíduos, 
encaminhando-o para empresas devidamente 
licenciadas ou recolhido pela limpeza pública 
municipal; XI - Implantar no prazo de 120 ( cento e 
vinte dias) as canaletas na área de descarga, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado, devendo fazer 
manutenção periodicamente nas canaletas; XII - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024 de 2012 e suas alterações; XIII - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
implantação e/ou operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo 
após o encerramento de suas atividades; XIV - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento 
dos condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
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Art. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, 
EM 18 DE SETEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE 

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
172/2013. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CM 
CONSTRUTORA LTDA. ALTERAÇÃO DA 
METAFÍSICA: Alterar a planilha orçamentária 
integrante do Contrato nº. 172/2013; DO PREÇO: 
Fica também alterada a cláusula terceira do 
contrato acima descrito, de modo que o valor global 
do contrato que era na ordem de R$ 11.979.336,78 
(onze milhões, novecentos e setenta e nove mil, 
trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito 
centavos), passará a ser na ordem de R$ 
11.975.601,97 (onze milhões, novecentos e setenta 
e cinco mil, seiscentos e um reais e noventa e sete 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Nenhuma nova 
despesa está sendo criada com o presente termo 
aditivo, devendo todos os custos do contrato serem 
suportados pela dotação orçamentária já existente 
no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modi f icadas por  es te  Ins t rumento.  DA 
ASSINATURA: 01/08/2017. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA.MUNICÍPIO.

RETIFICAÇÃO
AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO  

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2016

Comunicamos a retificação do aviso de aditamento 
de prazo ao Contrato Administrativo Nº 008/2016 
que tem como Contratada a empresa ÓRION 
PASSAGENS AÉREAS EIRELI – ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 18.016.280/0001-91 e como 
objeto a intermediação de passagens aéreas 
nacionais. 

Onde se lê:
PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato nº 008/2016 fica prorrogado por mais 08 
(oito) meses a partir do dia 01 de Março de 2016, em 
conformidade com o disposto na Cláusula Quinta do 
citado contrato.

Leia-se:
PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato nº 008/2016 fica prorrogado por mais 08 
(oito) meses a partir do dia 01 de Março de 2017, em 
conformidade com o disposto na Cláusula Quinta do 
citado contrato.

Camaçari, 19 de Setembro de 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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