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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº. 6540/2016
DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

Dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas 
jurídicas e equiparadas que transmitem 
arquivos digitais junto ao Sistema Público de 
Escrituração Fiscal – SPED – de apresentá-los 
à Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari/BA, nos termos que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Art. 95, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e com amparo no 

oInciso III e §  3º do Artigo 211 da Lei Municipal nº. 1.039 de 16 de 
dezembro de 2009 alterada pela Lei Municipal nº. 1.349 de 26 de 
Setembro de 2014;

DECRETA

Art. 1º A partir do ano calendário de 2017, pessoas jurídicas ou a 
ela equiparadas, especificamente nomeadas por ato do 
Secretário da Fazenda do Município de Camaçari/Ba, deverão, 
dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do Art. 211 da Lei 

oMunicipal n  1.039 / 2009, apresentar para a Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari/BA os arquivos digitais do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED de sua 
confecção, devidamente assinados e validados digitalmente,e 
correspondentes às ultimas transmissões efetuadas aos 
ambientes estaduais e nacional do SPED.

§ 1º  O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED a que se 
refere a presente instrução normativa corresponde ao definido 

ocom a edição do Decreto Federal n  6.022, de 22 de Janeiro de 
2007.

§ 2º O alcance da exigência de apresentação de arquivos do 
SPED ao Município de Camaçari/BA considera todos os seus 
subsistemas integrantes bem como a totalidade do período 
decadencial correspondente às obrigações tributárias 
acessórias que lhe forem previstas, incluindo a confecção, 
transmissão, guarda e apresentação ao fisco, conforme assim 
estipulem os normativos do mesmo Sistema Público de 
Escrituração Digital.

Art. 2º As pessoas jurídicas ou equiparadas que forem obrigadas 
à entrega de arquivos digitais do SPED à Secretaria da Fazenda 
do Município de Camaçari/BA deverão observar, quanto a 
prazos, o que for estipulado no Calendário Fiscal do Município e, 
quanto à forma de entrega dos arquivos digitais, em sistemáticas 
definidas no ato do Secretário da Fazenda do Município que 
impor a exigência de apresentação de arquivos do SPED, sendo 
permitido, na conveniência da administração tributária municipal, 
solicitar tais arquivos mediante a emissão de Termo de Início de 
Ação Fiscal, previsto nos Artigos 12 e 222, Inciso I, da Lei 

          

LEI N° 1453/2016
DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

Institui o Dia Municipal dos Aventureiros no 
calendário oficial de eventos do município de 
Camaçari, e dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Camaçari, o Dia 
Municipal do Aventureiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia a ser 
comemorado, anualmente, no dia 24 de maio.

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI N° 1454/2016
DE 20 DE OUTUBRO DE 2016                                       

Institui no Município de Camaçari "O dia 
Municipal da Prática Esportiva - OFF ROAD", e 
dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica instituído neste Município de Camaçari, o Dia 
Municipal da Prática Esportiva - OFF ROAD a ser celebrado 
anualmente no terceiro domingo do mês de Setembro.

Art. 2°. Para comemorar o " Dia Municipal da Prática Esportiva - 
OFF ROAD", poderão ser organizados eventos esportivos Off 
Road, envolvendo toda a comunidade a fim de conscientizar e 
despertar o contato com a natureza, e também, de forma 
saudável, com o objetivo de superar as dificuldades de acesso e 
obstáculos impostos pela própria natureza, por exemplo, lama, 
pedras, erosões, subidas e descidas íngremes, alagamentos, 
dentre outros.

Art.3°. Os eventos da prática esportiva de Off Road deverão 
acontecer em locais pré-determinados pelo município, a fim de 
garantir a segurança dos participantes e a preservação do meio 
ambiente.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE OUTUBRO DE 2016.
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2008 – Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Administração Direta do Município de 
Camaçari, o disposto no Decreto nº 4742/2009 que regulamenta 
o estagio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à avaliação do 
estagio probatório, obtiveram rendimento satisfatório, no período 
de 03 (três) anos, que lhe proporcionaram o direito de adquirir a 
estabilidade funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

 CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de revisão da 
nota da referida avaliação.

                                         DECRETA

Art. 1º – Fica assegurada a estabilidade no serviço público deste 
Município, nos termos das legislações supra citadas, aos 
servidores infra declinados, em virtude da aprovação no estagio 
probatório:

Art. 2º – Fica determinado à Coordenadoria Central de Gestão 
de Pessoas – CCGP, todas as providências necessárias e 
cabíveis quanto às devidas anotações junto ao assento funcional 
dos servidores.

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 2016    

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração

                                                         

DECRETO DE 17 DE OUTUBRO DE 2016

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 a necessidade de regularização da situação do 
quadro de recursos humanos da administração municipal direta, 
de acordo com o regime único estatutário,

Considerando os termos do Decreto 6417/2016 de 1º de junho de 
2016.

Considerando o resultado do Concurso Público nº 001/2013 
resolve:

Nomear, em regime estatutário, para os cargos públicos de 
provimento efetivo da prefeitura municipal de Camaçari, a 
aprovada em concurso público, abaixo relacionada, e que 
atendeu ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

PSICÓLOGO

Nº.            Nome     Insc.                  Clas.
01  MIRNA BRITO DA COSTA 88326019 12º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 
17 DE OUTUBRO DE 2016

oMunicipal n  1.039/2009.

Art. 3º A não apresentação de arquivos do SPED ao Município de 
Camaçari/BA nos prazos fixados nos Artigos 1º e 2º ou em Termo 
de Início de Ação Fiscal específico, ou a sua apresentação com 
incorreções ou omissões, sujeitará o infrator à aplicação das 

omultas previstas no § 2º do Artigo 211 da Lei Municipal n  
1.039/2009, devidas por descumprimento do Inciso III do mesmo 
artigo, não se afastando a aplicação de outras penalidades 
previstas na legislação tributária municipal.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE OUTUBRO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

 

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

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 resultado do Concurso Público do edital n° e 
001/2013.

Considerando a Decisão Judicial no Processo  n. 
0502739.29.2015.8.05.0039, resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, para o 
cargo público de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, os candidatos aprovados em concurso público, 
abaixo relacionado, e que atendeu ao chamamento na forma do 
edital acima mencionado:

FISIOTERAPEUTA

Nº.    Nome                          Insc.    Clas.
01 FERNANDA MARIA ARNALDO DE LEMOS    82664764         5º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 
11 DE OUTUBRO DE 2016

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 2016

                                                                                                                                                    
“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação no 
estagio probatório”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da lei nº 407/98 – Estatuto do 
servidor; no Art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº. 873/2008 e 874/ 
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Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 21595/2015.

RESOLVE
 

Conceder ao (a) servidor (a) HEROILDES CECILIA 
GONCALVES, matricula 9532, ocupante do cargo de 
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, lotado (a) na 
Secretaria da Saude – SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses, referente ao qüinqüênio 
aquisitivo 01/09/2004 a 31/08/2009, a partir de 01 de o 
Dezembro de 2012, ficando revogada a portaria nº 
056/2013 de 04 de Março de 2013, publicada no DOM nº 
506 de 09 a 15/03/2013.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE SETEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOSSECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

     PORTARIA Nº 442/2016
 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal                  

                                                

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 01229/2016.

RESOLVE

Conceder ao (a) servidor (a) CRISTINA CORREIA 
SANTOS, matricula 9495, ocupante do cargo de AGENTE 
COMUNITARIO DE SAUDE, lotado (a) na Secretaria da 
Saude – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao qüinqüênio aquisitivo 01/09/2004 a 
31/08/2009, a partir de 02 de o Dezembro de 2013, ficando 
revogada a portaria nº 327/2013 de 06 de Novembro de 
2013, publicada no DOM nº 542 de 16 a 20/11/2013.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE SETEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS     
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

                
PORTARIA Nº 003/2016

 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016

Substitui membro fixo da comissão de 
seleção interna de agências de publicidades, 
designado pela Portaria nº. 003/2015.

A SECRETÁRIA DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
considerando o artigo 51 da Lei nº. 8.666/1993, em 
complemento a Portaria nº. 002/2015, 

RESOLVE

Art. 1º Substituir o servidor Rogaciano Pereira de 
Medeiros, cad. 38688-2, designado pela portaria nº. 
003/2015, pelo servidor Lenielson Pita da Silva, cad. 
39791.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRA DE GOVERNO DE 
CAMAÇARI, 06 DE OUTUBRO DE 2016.

JUVANEIDE LEITE DUARTE 
SECRETÁRIA DE GOVERNO

PORTARIA Nº 440/2016
 DE 07 DE OUTUBRO DE 2016 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal                                                                                   

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
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CADASTRO: 9532      Lotação: SEDUC                                                                   
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2009  a 31/08/2014                                                            
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 443/2016                                                                                                     
SERVIDORA: CRISTINA CORREIA SANTOS                                                      
CADASTRO:9495     Lotação: SESAU                                                                            
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2009  a 31/08/2014                                                             
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 444/2016                                                                                                     
SERVIDORA: TALIANA VALERIA ROCHA DE CASTRO                                                       
CADASTRO: 60649      Lotação: SESAU                                                                            
PERIODO AQUISITIVO: 09/11/2009  a 08/11/2014                                                             
GOZO: A partir de 15 de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 445/2016                                                                                                     
SERVIDOR: UBIRATAN GONÇALVES RAMOS                                                       
CADASTRO: 60608      Lotação: SEGOV                                                                  
PERIODO AQUISITIVO: 03/11/2009  a 02/11/2014                                                            
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 446/2016                                                                                                     

SERVIDORA: MARIA JOSÉ DE S. DA SILVA PARANHOS                                                     

 CADASTRO: 60733     Lotação: SEDEC                                                                  

PERIODO AQUISITIVO: 20/12/2009  a 19/12/2014;                                                                               

GOZO: A partir de 1º  de Novembro de 2016.

PORTARIA SEFAZ Nº 24/2016, 
DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

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

Considerando o teor da Consulta realizada pela SEFAZ à 
Procuradoria Geral do Município através do Ofício n.º 
000493.45.2016, acerca da possibilidade jurídica de pagamento 
aos serviços prestados pelo CPqD, oriundos do Contrato n.º 
306/2013, nos meses de dezembro/2013 e janeiro de 2014;

Considerando ainda que referidos serviços de suporte a 
produção foram prestados ao Município sem que houvesse 
aditivo contratual contemplando sua prorrogação, em razão do 
entendimento prévio da Coordenação de Informática da 
Secretária de que os mesmos possuía natureza continuada e, 
portanto, sem necessidade de aditivo de valor;

Considerando também que em manifestação datada de 01 de 
fevereiro de 2016, a Procuradoria Geral do Município opinou pela 
impossibilidade de pagamento dos serviços prestados, 
mencionados no primeiro considerando, haja vista que tais 
serviços restaram esgotados quando da execução do primeiro 
contrato, e não houve aditivo de valor do sobredito serviço;

Considerando de igual modo que tal entendimento da PGM 
restou ratificado através de resposta a Consulta n.º 493.2016, 
sendo recomendado a deflagração de processo administrativo a 
fim de averiguar a situação exposta e identificar servidores 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO  DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N° 429/2016                                                                                                     
SERVIDOR: LUCIANO PAIM DOS REIS                                                                    
CADASTRO: 61806      Lotação: SESAU                                                                  
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2010 A 30/09/2015                                                              
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 430/2016                                                                                                     
SERVIDORA: EDELCI NAZARE DOS SANTOS                                                       
CADASTRO: 2267     Lotação: SESAU                                                                     
PERIODO AQUISITIVO: 20/05/2010 a 19/05/2015                                                              
GOZO: A partir de 1º  de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 432/2016                                                                                                     
SERVIDORA: SILVANA ROSA PORTUGAL                                                              
CADASTRO: 7309       Lotação: SESAU                                                                  
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 16/05/2015                                                              
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 433/2016                                                                                                     
SERVIDORA: MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA BRAZ                                                        
CADASTRO: 7432       Lotação: SESAU                                                                   
PERIODO AQUISITIVO: 24/05/2007 a 23/05/2012                                                              
GOZO: A partir de 1º  de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 434/2016                                                                                                     
SERVIDORA: ANA CORALINA MOREIRA OLIVEIRA                                                        
CADASTRO: 60426         Lotação: SESAU                                                               
PERIODO AQUISITIVO: 11/05/2009 a 12/05/2014                                                              
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 435/2016                                                                                                     
SERVIDORA: EMANUELA DA CUNHA AMORIM BRANDÃO                                                        
CADASTRO: 62423         Lotação: SESAU                                                               
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/2011 a 09/08/2016                                                                       
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 436/2016                                                                                                     
SERVIDORA: SANDRA NELI SANTOS DO ROSARIO                                                        
CADASTRO: 7252       Lotação: SESAU                                                                   
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010  a 10/06/2015                                                                               
GOZO: A partir de 1º  de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 437/2016                                                                                                     
SERVIDORA: JACQUELINE CAMPOS MENDES DE SOUZA                                                    

CADASTRO: 61411       Lotação: SESAU                                                                   
PERIODO AQUISITIVO: 30/04/2010  a 31/03/2015                                                             
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 438/2016                                                                                                     
SERVIDORA: ANA DE MENDONÇA FREITAS                                                         
CADASTRO: 2066       Lotação: SESAU                                                                   
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005  a 15/05/2010                                                             
GOZO: A partir de 1º de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 439/2016                                                                                                     
SERVIDORA: LENIZE DE SOUZA RAMOS                                                               
CADASTRO: 8229       Lotação: SESAU                                                                   
PERIODO AQUISITIVO: 19/10/2010  a 18/10/2015                                                             
GOZO: A partir de 1º  de Novembro de 2016.

PORTARIA N° 441/2016                                                                                                     
SERVIDORA: HEROLIDES CECILIA GONÇALVES                                                  
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correspondentes aos Lotes 1 e 2 do Pregão Presencial n.º 
057/2015;

Considerando que referido descumprimento, perpetrado até a 
presente data, ocasiona  inconsistências financeiras/ contábeis, 
mormente pelo fato de violar clausula contratual, bem como a art. 
62 e seguintes da Lei 4320/64;

Considerando de igual modo que referido descumprimento 
consiste na retenção indevida da quantia de R$ 7.419.122,93 
(sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e vinte e dois 
reais e noventa e três centavos);

Considerando por fim a necessidade de regulamentar o 
processo através de Comissão criada especificamente para tal 
fim.

RESOLVE

Art. 1º. Fica criada a Comissão de Sindicância Administrativa 
com a finalidade de apurar a retenção indevida em conta do 
Municipio, da quantia de R$ 7.419.122,93 (sete milhões, 
quatrocentos e dezenove mil, cento e vinte e dois reais e noventa 
e três centavos), e, em sendo caso, identificação e apuração de 
possível responsabilidade dos servidores envolvidos em tal ato. 

Art. 2º. A Comissão Sindicante será composta pelos servidores 
abaixo designados, para, sob a presidência do primeiro, no prazo 
de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, 
apresentar relatório acerca da situação encontrada e, se for o 
caso, indicar sua autoria.

I – Presidente: Larissa Marques Contreiras Ramos, Mat n.º 
039756-8; Representante da Sefaz

II – Membro: Karina Luzia Ferreira de Souza, CAD n.º 633.99-8; 
Representante da Sefaz

III – Membro: Eliete dos Santos, CAD n.º 60.768-8; 
Representante da Sefaz

Parágrafo Único. Os membros acima indicados poderão, com 
prioridade de tramitação, requerer dos demais Órgãos desta 
unidade administrativa, informações e documentos.

Art. 3º Os trabalhos de sindicância têm por finalidade analisar as 
ordens de serviços expedidas nos períodos identificados no 
artigo 1º, bem como os serviços efetivamente prestados, 
iniciando-se a contar da publicação da presente Portaria.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 038/2016

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria 
de Cadastro, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
nos artigos 234, Incisos III, da Lei Municipal nº. 1039 de 16 de 
Dezembro de 2009, Notifica os contribuintes, abaixo 
relacionados, dos lançamentos dos tributos municipais 
discriminados, com amparo legal nos Arts. 105, 106, 109, 112 e 
115, Inciso I, da Lei 1039/2009.

O interessado deverá comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da data de publicação do presente, à Rua do Contorno, 
S/N – Centro Administrativo Municipal – Camaçari – BA – Prédio 
da SEFAZ / Coordenadoria de Cadastro, Telefone (71) 3621-
6635, para solucionar a demanda existente em seu nome.                             

envolvidos;

Considerando por fim a necessidade de regulamentar o 
processo através de Comissão criada especificamente para tal 
fim.

RESOLVE

Art. 1º. Fica criada a Comissão de Sindicância Administrativa 
com a finalidade de apurar os motivos ensejadores pelO qual o 
Município solicitou junto ao CPqD – Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações, a prestação dos 
serviços de suporte a produção nos meses de dezembro/2013 e 
janeiro/2014, ainda que sem cobertura contratual, e, em sendo 
caso, apuração de possível responsabilidade dos servidores 
envolvidos em tal ato. 

Art. 2º. A Comissão Sindicante será composta pelos servidores 
abaixo designados, para, sob a presidência do primeiro, no prazo 
de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, 
apresentar relatório acerca da situação encontrada e, se for o 
caso, indicar sua autoria.

I – Presidente: Larissa Marques Contreiras Ramos, Mat n.º 
039756-8; Representante da Sefaz

II – Membro: Karina Luzia Ferreira de Souza, CAD n.º 63.998;  
Representante da Sefaz

III – Membro: Eliete dos Santos, CAD n.º 60.768-8;  
Representante da Sefaz

Parágrafo Único. Os membros acima indicados poderão, com 
prioridade de tramitação, requerer dos demais Órgãos desta 
unidade administrativa, informações e documentos.

Art. 3º Os trabalhos de sindicância têm por finalidade analisar as 
ordens de serviços expedidas nos períodos identificados no 
artigo 1º, bem como os serviços efetivamente prestados, 
iniciando-se a contar da publicação da presente Portaria.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE 2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA SEFAZ Nº 25/2016, 
DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

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

Considerando o teor do Processo Administrativo n.º 
421.00.01.185.2016, deflagrado pela Controladoria Geral do 
Município, onde solicita apuração dos fatos ali noticiados com 
identificação de autoria e responsabilização;

Considerando ainda que referido procedimento administrativo 
diz respeito a prestação de serviços oriundas do Contrato de 
Prestação de Serviços Bancários n.º 106/2016, executados pela 
Caixa Econômica Federal, licitante vencedora do Pregão 
Presencial n.º 057/2015;

Considerando também que após formalização do contrato 
administrativo incorreu reiteradas vezes a Contratada (Caixa 
Econômica Federal), em descumprimento de Cláusula 
Contratual, quando do pagamento integral dos valores 
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Camaçari, 13 de outubro de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

RESOLUÇÃO N° 348/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 394/2016, vinculado ao 

PROCESSO nº 04193/2014, que tem como Contribuinte 

CRISTINA VILAS BOAS, na sessão ordinária do dia 

04.08.2016, Decidiu, À UNANIMIDADE, POR DAR 

PROVIMENTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, 

PARA REFORMAR A DECISÃO DO CONSELHO DE 

CONTRIBUINTES NO SENTIDO DE DECLARAR O 

CANCELAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES A ISS-

E NA INSCRIÇÃO 17487001 PARA O PERÍODO DE 2011 

A 2016.

Camaçari, 13 de outubro de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Data: 04/11/2016

Horário:12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 

Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 

– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 

Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior (cad. 

62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Sane

amento nº                                                   318/2016

Auto de Infração nº                                           1273/2015

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:                               DHL LOGISTICS (BRASIL)

Assunto:                                                   Penalidade Fixa

Autuante:                                                         Clivio Sady

                  

Camaçari/BA, 17 de Outubro de 2016.

Camilo Pinto e Silva
Secretário da Fazenda

Jorge Ednilson Silva Oliveira
Coordenadoria de Cadastro

RESOLUÇÃO N° 346/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 345/2016, vinculado ao 

PROCESSO nº 00437/2015, que tem como Contribuinte 

VOITH SERVIÇOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA, na 

sessão ordinária do dia 07.07.2016, Decidiu, À 

UNANIMIDADE, POR NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO E MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA 

JUNTA DE JULGAMENTOS.

Camaçari, 01 de setembro de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis

Presidente do Conselho

Cad. 39.964

RESOLUÇÃO N° 347/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 

autos do RECURSO de nº 346/2016, vinculado ao 

PROCESSO nº 00417/2015, que tem como Contribuinte 

EXCEL LOGISTICS DO NORDESTE LTDA, na sessão 

ordinária do dia 12.07.2016, Decidiu, À UNANIMIDADE, 

POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MANTER 

A DECISÃO PROFERIDA PELA JUNTA DE 

JULGAMENTOS.
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Data: 07/11/2016

Horário:12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 

Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 

– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 

Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior 

(cad. 62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 

38716-1)

Recurso nº (Embargos)                                      461/2016

Auto de Infração nº                                             360/2015

Embargante:   SOCIEDADE SIMPLES N. SENHORA DA 

CONCEIÇÃO IMOVEIS E ADM. LTDA

Embargado:                             Conselho de Contribuintes

Assunto:   ITIV

Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Recurso nº                                                          588/2016

Processo nº                                    02911.18,08.156/2016

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:        SANDRA GEORGIA CHAGAS SAMPAIO

Assunto:                                  Recadastramento Setor 99

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de 

Alencar (cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos 

(cad. 62966-2)

Recurso nº                                                          591/2016

Processo nº                                                    21076/2012

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:               JAIME ANTONIO SHORT GARRIDO

Assunto:                                          Alteração de cadastro

Recurso nº                                                          592/2016

Processo nº                                                    19165/2013

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:                          TEREZINHA VIEIRA DE LIMA

Assunto:                                                  Isenção de IPTU

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 

Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Recurso nº                                                          583/2016

Processo nº                                                     068692010

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:                           SALETI SILVA DOS SANTOS

Assunto:                                  Recadastramento Setor 99

Recurso nº (Embargos)                                      595/2019

Auto de Infração nº                                             437/2015

Embargante:            GEARC – Gerência de Arrecadação

Embargado:                             Conselho de Contribuintes

Assunto:                                                                    ISSH

Saneamento nº                                                   319/2016

Auto de Infração nº                                           1269/2015

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:       EXEL LOGISTICS DO NORDESTE LTDA

Assunto:                                                   Penalidade Fixa

Autuante:                                                         Clivio Sady

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de 

Alencar (cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos 

(cad. 62966-2)

Recurso nº                                                          589/2016

Processo nº                                   00343.18.08.716.2016

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:           URBANO ANTONIO DE SOUZA FILHO

Assunto:                                               Alteração de nome

Recurso nº                                                          590/2016

Processo nº                                                     210782012

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:                SILVIA SIMÕES ALVES CORDEIRO

Assunto:                                          Alteração de cadastro

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 

Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Saneamento nº                                                   593/2016

Auto de Infração nº                                           1956/2016

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:                             DC AUTOMAÇÃO LTDA ME

Assunto:                                                   Penalidade Fixa

Autuante:                                        Deives Sampaio Pires

Recurso nº                                                          594/2016

Processo nº                                                    28828/2005

Recorrente:                                      Junta de Julgamento

Recorrido:                  MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

Assunto:                                 Recadastramento Setor 99

Camaçari, Bahia, 20 de outubro de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva

Presidente do Conselho               Secretária do Conselho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Autuante:                                               Aloisio Benevides

Camaçari, Bahia, 20 de outubro de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva

Presidente do Conselho Secretária do Conselho

RESOLUÇÃO CME N.º 25,
DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI – CME, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei n.º 
317/94, alterada pela Lei n.º 781/2007; e o artigo 7º, da 
Resolução CME n.º 1/04,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino 
denominado 

 mantido pela Prefeitura Municipal de Camaçari, 
localizado à 

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados pelos(as) educandos(as), de 
acordo com o Parecer CME n.º 38/16, no mesmo 
Estabelecimento de Ensino.

Art. 3º - Aprovar o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 18 de outubro de 2016.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente do CME

RESOLUÇÃO CME N.º 26,
DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI – CME, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei n.º 
317/94, alterada pela Lei n.º 781/2007; e o artigo 7º, da 
Resolução CME n.º 1/04,

Centro Educacional Reitor Edgard 
Santos,

Rua João Araújo, s/n, bairro Gleba A, CEP: 
42.807-290, Camaçari/Bahia.

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino 
denominado 

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados pelos(as) educandos(as), de 
acordo com o Parecer CME n.º 39/16, no mesmo 
Estabelecimento de Ensino.

Art. 3º - Aprovar o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 18 de outubro de 2016.

Marcos Aurélio Santos Alves

PORTARIA  Nº 116 / 2016
DE 17 DE OUTUBRO DE 2016

“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas Lote 11 com 
2.000,00m² e   Lote 12 com 2.000,00m², 
localizadas na Quadra D, no 

totalizando uma nova área com 4.000,00m², 
na forma que indica.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 
e, ainda, no Decreto Municipal, datado do dia 05 de abril 
de 2016, e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 02206.22.09.340.2016, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 02 (duas) áreas 
designadas de Lote 11 com 2.000,00m² e   Lote 12 com 
2.000,00m², localizadas na Quadra D, no 

, totalizando uma nova área 
com 4.000,00m².
                    
Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 

Escola Municipal Joana Angélica, mantido 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari, localizado à Rua 
Irecê, s/n, bairro Mangueiral, CEP: 42.808-230, 
Camaçari/Bahia.

Presidente do CME

Loteamento 
denominado “Vale da Landirana”, distrito de 
Abrantes, município de Camaçari/Ba, 

Loteamento 
denominado “Vale da Landirana”, distrito de Abrantes, 
município de Camaçari/Ba
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localizadas no Loteamento denominado 
“Quintas de Abrantes”, situado no distrito de 
Abrantes,  municíp io de Camaçar i ,  
totalizando uma nova área com 2.014,00m², 
na forma que indica.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e, ainda, 
no Decreto Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
02394.22.09.340.2016, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 02 (duas) áreas 
designadas de Lote 04 com 1.007,00m² e  Lote 05 com 
1.007,00m², localizadas no Loteamento denominado 
“Quintas de Abrantes”, situado no distrito de Abrantes, 
município de Camaçari, totalizando uma nova área com 
2.014,00m².
                    
Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 
propriedade de TARJA EMPREENDIMENTOS LTDA 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.491.685/0001-30, devidamente 
registradas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas:  n° 
38.183 -  Lote 04  e  nº 38.184  - Lote 05.

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE  04

LIMITES E CONFRONTANTES:
possui

1.007,00m²

LOTE  05

LIMITES E CONFRONTANTES:

1.007,00m².

Art. 3° - Ás áreas ora amembradas passam a constituir 
uma nova área, que ficará assim descrita e caracterizada:

         
    ÁREA UNIFICADA – LOTES “04/05A” 

LIMITES e CONFRONTANTES: 
resultante dos lotes 04 e 05, integrante do 

Loteamento denominado “Quintas de Abrantes”, situado 
no Distrito de Abrantes, possui 

2.014,00m².

 O lote designado pelo nº 
04,  19,00m de frente, limitando-se com a Rua B; 
19,00m de fundo, limitando-se com o lote 16; 53,00m na 
lateral direita, limitando-se com o lote 05; 53,00m na lateral 
esquerda, limitando-se com o lote 03, perfazendo uma 
área de 

 O lote designado pelo nº 
05, possui 19,00m de frente, limitando-se com a Rua B; 
19,00m de fundo, limitando-se com o lote 16; 53,00m na 
lateral direita, limitando-se com o lote 06; 53,00m na lateral 
esquerda, limitando-se com o lote 04, perfazendo uma 
área de 

O lote designado pelo nº 
“04/05A”, 

38,00m de frente, 
limitando-se com a Rua B; 38,00m de fundo, limitando-se 
com o lote 16; 53,00m na lateral direita, limitando-se com o 
lote 06 e 53,00m na lateral esquerda, limitando-se com o 
lote 03, perfazendo uma área de 

propriedade de REGIANE MERCURI ALMEIDA 
HAMADA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 
805.816.925-00, portadora da Cédula de Identidade nº 
0846185660-SSP/Ba,   devidamente registradas no 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob as matrículas:  n° 34.511 -  Lote 
11  e  nº 34.514  - Lote 12.

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE  11

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 
11, 

, 
perfazendo uma área de 2.000,00m²

LOTE  12

LIMITES E CONFRONTANTES: O lote designado pelo nº 
12, possui 

perfazendo uma área de 2.000,00m².

Art. 3° - Ás áreas ora amembradas passarão a constituir 
uma nova área, que ficará assim descrita e 
caracterizada:

         
    ÁREA UNIFICADA – LOTE “11/12A” 

LIMITES e CONFRONTANTES:  O lote designado pelo nº 
“11/12A”, resultante dos lotes 11 e 12, localizados na 
Quadra D, no 

, possuirá 

, perfazendo uma área de 
4.000,00m².

Art. 4° - 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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM   17 DE OUTUBRO  DE  
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
      SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA  Nº   117/2016
DE  17 DE OUTUBRO DE  2016

        
“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas Lote 04 com 
1.007,00m²  e   Lote 05 com 1.007,00m², 

possui 25,00m de frente limitando-se com a Rua J do 
Loteamento; 25,00m de fundo limitando-se com o lote 20; 
80,00m na lateral direita limitando-se com o lote 12 e 
80,00m na lateral esquerda limitando-se com o lote 10

25,00m de frente limitando-se com a Rua J do 
Loteamento; 25,00m de fundo limitando-se com o lote 19; 
80,00m na lateral direita limitando-se com o lote 13 e 
80,00m na lateral esquerda limitando-se com o lote 11, 

Loteamento denominado “Vale da 
Landirana”, distrito de Abrantes, município de 
Camaçari/Ba  50,00m de frente limitando-se 
com a Rua J do Loteamento Vale da Landirana; 50,00m de 
fundo limitando-se com os lotes 19 e 20; 80,00m na lateral 
direita limitando-se com o lote 13 e 80,00m na lateral 
esquerda limitando-se com o lote 10,  posicionando-se 
dentro da área remembrada
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Art. 4° - 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.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO DE  
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 118 / 2016
DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM Nº 4.420 De 27 de 
novembro De 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046 de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
02136.22.09.151.2016, de 01 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI., inscrita no CNPJ sob nº 
03.795.071/0001-16, com sede na Rua Edístio Pondé, nº 
342, STIEP, Salvador-BA, para a implantação de um 
empreendimento institucional destinado à atividade de 
ensino técnico profissionalizante, localizado na Avenida 
Jorge Amado, BA 512, Loteamento Espaço Alpha, s/n, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, inserido na Zona de 
Expansão de Comércio e Serviços – ZECS 2, da 
Macrozona CA – ZU. 1 – Sede, conforme PDDU, Lei 
Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento é composto de 04 módulos, assim 
distribuídos: a) módulo 01, galpão de três pavimentos, 
com salas de aulas, sanitários e administração; b) módulo 
02, galpão de dois pavimentos, com salas de aula, 
laboratórios, área de lazer, sanitários e recepção; c) 
módulo 03, galpão de um pavimento, com oficinas, 
almoxarifado e sanitários; d) estacionamento com 61 
vagas; e) módulo 04 para portaria), em uma área total do 
terreno de 19.228,45 m²; área total ocupada de 
2.039,66m²; área total construída de 4.054,36m²; área 
total permeável de 17.188,79m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente 
e das seguintes condicionantes: I - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos, durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de 
resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em 

qualquer outro local não licenciado; d) atender o 
estabelecido na Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de 
julho de 2002, quanto à redução, recuperação, reutilização 
e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento, somente proveniente de 
jazidas licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual - EPI, 
aos funcionár ios da obra,  conforme Norma 
Regulamentadora - NR Nº 006/78, do Ministério do 
Trabalho; i) na conclusão da obra, remover todas as 
instalações do canteiro e recuperar as áreas atingidas 
pelas instalações; II - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 
de referência de arborização urbana; b) programa de 
educação ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; III - apresentar, no prazo de 
noventa dias: a) Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT; b) 
projeto aprovado pela EMBASA, para abastecimento de 
água e esgotamento sanitário; d) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de velocidade; IV 
- apresentar, no prazo de cento e vinte dias, Projeto de 
Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria  de Defesa 
Civil do município;  V - implantar de imediato placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário;  VI - manter os dispositivos 
de sinalização em perfeito estado de conservação; VII - 
obter, no prazo de noventa dias, a manifestação da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quanto 
à supressão de vegetação; VIII - apresentar, no prazo de 
noventa dias, outorga de água, emitida pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes naturais, 
lançamento de efluente em corpo hídrico e  construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais; IX - 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; X - não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente - APP, sendo 
vedado: edificar, instalar equipamento e/ou materiais, 
desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de 
preservação de corpos hídricos, conforme estabelece a 
legislação vigente; XI - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; XII - atender aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia – AOP de Projeto, nº 9.278/2014, de 05 
de junho de 2014, por esta SEDUR; XIII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 
2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
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e dos seguintes condicionantes: I - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de 
resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado; d) atender o 
estabelecido na Resolução CONAMA, nº 307, de 05 de 
julho de 2002, quanto à redução, recuperação, reutilização 
e reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente 
com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de 
tratamento licenciada; g) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento, somente proveniente de 
jazidas licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual - EPI, 
aos funcionár ios da obra,  conforme Norma 
Regulamentadora - NR nº 006/78, do Ministério do 
Trabalho; i) na conclusão da obra, remover todas as 
instalações do canteiro e recuperar as áreas atingidas 
pelas instalações; II - implantar: a) projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo 
de referência de arborização urbana; b) programa de 
educação ambiental, voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; c) apresentar, no prazo de 
noventa dias, o projeto aprovado pela EMBASA, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; d) 
projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade; III - apresentar, no prazo de 
noventa dias, o Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; IV - 
apresentar, no prazo de cento e vinte dias, Projeto de 
Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de Defesa Civil 
do município;  V - implantar de imediato placas de 
sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário; VI - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII - obter 
da CMA/SEDUR, no prazo de 30 dias, a autorização para a 
execução do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas - PRAD, aprovado pela CMA/SEDUR; VIII - 
obter da CMA/SEDUR a Autorização de Supressão de 
Vegetação - ASV, antes de qualquer intervenção na área; 
IX - apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de 
água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; X - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; XI - não ocupar nem modificar Área 
de Preservação Permanente - APP, sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, desmatar 
e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação 
de corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 119 / 2016
DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
0899.22.09.461.2016, de 29 de março de 2016,

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
EMPRESA NIGRO EMPRENDIMENTOS LTDA., inscrita 
no CNPJ sob nº 96.744.248/0001-36, com sede na Rua 
Barro Vermelho, 93, loja 05, Rio Vermelho, Salvador - 
Bahia, para a implantação de um empreendimento 
habitacional, pluriresidencial, do tipo urbanização 
integrada, denominado Itacimirim Summer Ville, 
localizado no Loteamento Prolongamento da Colônia de 
Férias Santa Maria, Quadra D, Lotes 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, inserido na 
Macrozona Urbana de Itacimirim, MG-ZU. 4, e na Zona de 
Expansão Controlada ZEC 2, localizado Camaçari, BA, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento é composto por 92 unidades 
residenciais, do tipo apartamentos, distribuídos em 05 
blocos, com 197 vagas para estacionamento de veículos, 
quiosque, guarita em uma área total de 9.500,00m², sendo 
a área total construída de 5.749,86m²; área ocupada de 
3.284,56m²; área permeável de 5.753,15m²; área verde de 
uso comum de 2.471,31 m². Esta Licença está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação vigente 
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03 de setembro de 2008, para funcionar com a atividade 
de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veículos automotores, incluindo troca de óleo e lavagem 
de veículos, com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos no volume de 90,00 m³, exceto gás 
natural veicular (GNV), numa área total de 1.480,40 m². 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo - ANP; II - realizar a 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 
depois do tratamento; III - monitorar os efluentes utilizando 
os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; IV - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; V 
- encaminhar as águas da lavagem de veículos para caixa 
separadora água e óleo; VI - apresentar, no prazo de 120 
dias, os resultados das análises laboratoriais, para os 
parâmetros de hidrocarbonetos, BTEX, PAHs, TPH, 
VOC's, óleos e graxas, na água e no solo, com os laudos 
assinados por profissional habilitado; VII - encaminhar o 
esgoto doméstico para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a NBR 7229 ABNT; VIII -  manter em seus 
arquivos a documentação comprobatória do serviço de 
manutenção da fossa; IX - armazenar o óleo queimado em 
tanque subterrâneo estanque ou em recipiente disposto 
em área pavimentada e coberta e posteriormente, 
encaminhá-lo para empresa de refino licenciada, 
conforme estabelecido na Resolução CONAMA N° 
362/05; X - manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória do destino do 
óleo queimado; XI – apresentar, no prazo de 60 dias, Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, com as 
soluções de gestão para equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas usadas, lâmpadas fluorescentes 
queimadas, papel de escritório, oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, além de 
informações quanto à quantidade, classe, local de 
geração, acondicionamento/armazenamento e 
destinação final de cada um deles; XII - armazenar os 
resíduos sólidos, isentos de óleo ou produtos químicos, 
em recip ientes fechados, em área coberta,  
encaminhando-os para coleta do serviço de limpeza 
pública municipal, sendo proibida a queima ou disposição 
aleatória; XIII - promover previamente ao descarte ou 
reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo 
escoamento dos resíduos, através de perfuração e 
amassamento, impossibilitando a sua reutilização; XIV - 
apresentar, anualmente, à CMA/SEDUR, até o último dia 
do mês de janeiro, Relatório Técnico de Garantia 
Ambiental - RTGA, contemplando:  a) resumo das 
principais ações da CTGA do ano anterior; b) os resultados 
obtidos na área de meio ambiente, de saúde ocupacional, 
de higiene e de segurança; c) relatório de cumprimento 
das condicionantes da Licença Ambiental; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; XV - apresentar no prazo de 90 dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de 
Riscos Ambientais - PPRA; XVI - apresentar as notas 
fiscais de compra dos tanques de armazenamento, 
inclusive do tanque  de óleo queimado; XVII - manter 
atualizado e em local visível de fácil acesso, os relatórios 
de manutenção preventiva dos equipamentos, inspeção 

vigente; XII - executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais, com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XIII - atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia - 
AOP de Projeto, nº 049/2015, de 22 de setembro de 2015, 
emitida através do Processo nº 05544/2015, de  16 de abril 
de 2015, por esta SEDUR; XIV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração, que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente – SISMUMA.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, 19 DE OUTUBRO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COODENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 120 / 2016
19 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00307.22.09.461.2016, de 29 de janeiro de 2016, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa MAGALHÃES - COMERCIAL DE DERIVADOS 
DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA., inscrito no CNPJ 
sob nº 04.741.011/0001-83, com sede na Avenida Rio 
Camaçari, s/n, Camaçari de Dentro, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM, fuso 24S, 572.635; 8.595.363 S, 
inserido na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada - 
ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal 
n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 
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da integridade física e estanqueidade de armazenamento 
e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergências; XVIII - manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de detecção 
e proteção contra vazamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; XIX - instalar e 
operar adequadamente caixas separadoras água e óleo, 
nas áreas de abastecimentos, lavagens de veículos e 
troca de óleo; XX - o óleo retido e coletado periodicamente 
deverá ser enviando para re-refino por empresas com 
Licença Ambiental e credenciadas pela ANP; XXI - 
informar imediatamente à SEDUR, quando da ocorrência 
de vazamentos, promovendo a remediação de toda a área 
contaminada; XXII - realizar apenas descarga selada, nas 
operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques, o 
combustível que eventualmente derramar quando acesso, 
para fins de fiscalização e no caso de situação de risco; 
XXIV - realizar treinamento especifico com os 
funcionários, para procedimentos em caso de situações 
emergenciais; XXV - requerer previamente à SEDUR a 
competente licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado. 

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

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 121/2016
DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

Homologa a Resolução nº 001, de 23 de agosto de 2016, 
do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 
CAMACARI 2015.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, com fundamento 
na Lei Municipal nº 1.435, de 11 de janeiro de 2016,   

RESOLVE

Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº 001, de 23 de 
agosto de 2016, do Grupo de Gestão da Operação 
Urbana Consorciada CAMACARI 2015, que aprovou o 
seu Regimento Interno, o qual com esta Portaria se 
publica.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

Aprova o Regimento Interno do GRUPO DE GESTÃO DA 
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA CAMAÇARI 
2015.

O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA CAMAÇARI 2015, instituído pela Lei 
Municipal nº. 1.435/2016, de 11 de janeiro de 2016, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto nº 
6398, de 04 de maio de 2016,

R E S O L V E

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do GRUPO DE 
GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 
CAMAÇARI 2015, na forma do Anexo que integra esta 
Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, juntamente com a Portaria que a homologará.

Camaçari, 23 de agosto de 2016.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
Representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Coordenadora do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada - Camaçari 2015

REGIMENTO INTERNO
DO GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA

CAMAÇARI 2015
CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º. – O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO 
URBANA CONSORCIADA CAMAÇARI 2015, instituído 
pela Lei Municipal nº. 1.435/2016, de 11 de janeiro de 
2016, instância de caráter consultivo, coordenado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, com 
participação paritária de Órgãos do Executivo Municipal e 
de Entidades Representativas da Sociedade Civil, com a 
finalidade de acompanhar a implementação da Operação 
urbana Consorciada.

Parágrafo único:  O GRUPO DE GESTÃO DA 
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA CAMAÇARI 
2015, terá sua funcionalidade, desenvolvimento e 
atribuições regidas por este Regimento Interno.
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§ 2º. A Secretaria Executiva será vinculada à estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e exercida por 
servidor indicado pelo Titular da Pasta.
§ 3º. As Comissões serão criadas por decisão dos 
membros do Grupo da OUC, em caráter provisório, para o 
exame de questões que sejam consideradas relevantes. 

Art. 5º. – Caberá à Coordenação do GRUPO DE 
GESTÃO DA OUC CAMAÇARI 2015: 

I – Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;

II – Dar posse aos representantes dos órgãos e entidades 
representadas no Grupo de Gestão;

III – Convocar todos os membros, para as reuniões 
ordinárias e, quando necessário, para as reuniões 
extraordinárias, e presidir as reuniões do Grupo de 
Gestão;

IV – informar aos membros do Grupo de Gestão sobre o 
andamento de processos relativos à aplicação da lei da 
OUC CAMAÇARI 2015;

V – Submeter ao plenário os assuntos constantes da 
Ordem do Dia;

VI – Dar encaminhamento às solicitações do Grupo de 
Gestão;

VII – Fazer publicar as Resoluções do Grupo de Gestão;

VIII – Comunicar aos órgãos e entidades representadas no 
Grupo de Gestão, os casos de ausência de seus 
representantes, consultando-as sobre a conveniência de 
substituição;

IX – Consultar entidades de direito público e privado, para 
obtenção de informações necessárias às atividades e 
finalidades do Grupo de Gestão;

X – Representar o Grupo de Gestão junto às autoridades e 
órgãos públicos e privados;

XI – Exercer a supervisão geral de todas as atividades 
pertinentes às atribuições do Grupo de Gestão.

Art. 6º. – Caberá à Secretaria Executiva do GRUPO DE 
GESTÃO DA OUC CAMAÇARI 2015:

I – Manter sob sua guarda e responsabilidade todo o 
expediente do Grupo de Gestão, bem como móveis e 
objetos utilizados por esta em suas atividades;

II – Encaminhar as convocações das reuniões ordinárias, 
com respectiva pauta, no mínimo, 15 (quinze) dias antes 
da sua realização e, no caso de reuniões extraordinárias, 
encaminhar, no mínimo, com 7 (sete) dias de 
antecedência;

III – Preparar a pauta dos trabalhos de cada reunião e,

IV – Participar das reuniões do Grupo de Gestão da OUC 
e, no caso da impossibilidade de sua participação na 
reunião do Grupo, informar, com antecedência mínima de 
3 (três) dias úteis, ao Coordenador do Grupo de Gestão da 
OUC;

V – Elaborar as atas das reuniões do Grupo de Gestão da 
OUC;

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E ESTRUTURA

Seção I

Da Composição 

Art. 2º. – O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO 
URBANA CONSORCIADA CAMAÇARI 2015 será 
composto por representantes do Executivo Municipal e da 
Sociedade Civil, sendo 07 (sete) membros titulares e 07 
(sete) membros suplentes, nomeados pelo Chefe do 
Executivo, conforme previsto no art. 23 da Lei Municipal 
nº. 1.435/2016, da seguinte forma:

I – Representantes do Poder Público, indicados pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal 
a) Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR;
b) Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA;
c) Secretaria de Habitação – SEHAB;
d) Superintendência de Trânsito e Transporte – STT.
II - Representante do Grupo de Empresários, com 
atuação na região de abrangência da OUC, indicado 
entre seus pares;
III - Representante do Conselho Municipal da Cidade - 
CONCIDADE de Camaçari, indicado entre seus 
membros;
IV - Representante dos Moradores do Perímetro da 
OUC, indicado pelas Associações.

Seção II

Da Competência

Art. 3º. – Caberá ao GRUPO DE GESTÃO DA OUC 
CAMAÇARI 2015: 
I – Elaborar e promulgar seu regimento interno;
II – Acompanhar a implementação dos planos e projetos, 
previstos no programa de intervenções e monitorar o 
desenvolvimento da OUC CAMAÇARI 2015, respeitadas 
as diretrizes da Lei Municipal nº. 1.435/2016;
III – Propor hierarquização das intervenções, para nortear 
a aplicação dos recursos da OUC;
IV – Propor a revisão da Lei Municipal nº. 1.435/2016, ou a 
sua extinção, quando cumpridos os objetivos e finalidades 
previstos na Seção II do Capítulo I da referida Lei.

V – Opinar sobre as matérias constantes da pauta de 
reunião, bem como, sobre os assuntos que lhes forem 
submetidos pela Coordenação;

VI – Propor à Coordenação o exame de assuntos 
pertinentes ao Grupo de Gestão.

Seção III

Da Estrutura
Art. 4º – O GRUPO DE GESTÃO DA OUC CAMAÇARI 
2015 tem a seguinte estrutura:

I – Coordenação
II – Secretaria Executiva

§ 1º. O Grupo de Gestão será coordenado pelo 
representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Camaçari.
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§ 3º. A Secretaria Executiva, em acordo com a 
Coordenação,  procederá à convocação dos 
representantes titulares e suplentes, por meio eletrônico, 
telefônico, ou por carta, no caso de membros que não 
possua e-mail ou telefone, informando data e horário da 
reunião, bem como a respectiva pauta e documentos 
afetos às deliberações com, no mínimo, 15 dias de 
antecedência, juntando-se ao aviso, a Ordem do Dia;

§ 4º. Não havendo pauta ou demanda específica, poderá a 
Coordenação comunicar a não realização da reunião 
ordinária.

§ 5º. O quórum mínimo, para qualquer deliberação do 
pleno é de 04 (quatro) membros titulares, ou substituídos 
por seus respectivos suplentes, na ausência dos titulares, 
garantindo-se que haja, pelo menos, um representante da 
sociedade civil.

§ 6º. Na hipótese de, decorridos trinta minutos da hora 
designada para a reunião, não havendo o quórum para 
instalar reunião deliberativa, conforme qualificado no §5º 
deste artigo, o Coordenador determinará a reconvocação 
da reunião para outra data.

§ 7º. As reuniões do GRUPO DE GESTÃO DA OUC 
CAMAÇARI 2015 ou das suas Comissões Técnicas serão 
abertas a técnicos integrantes de órgãos públicos ou 
representantes de entidades públicas ou privadas, cuja 
atuação interesse direta ou indiretamente ao Grupo, para 
participar como observadores, desde que sejam sugeridos 
por membro deste Grupo e sua participação seja 
submetida à Coordenação do Grupo de Gestão;

 § 8º. Os participantes observadores, aos quais se refere o 
§ 7º deste artigo, não terão direito a voto, mas, a critério do 
pleno, poderão ter direito a voz, para se manifestar apenas 
sobre os assuntos pertinentes à OUC;

§ 9º. A critério do pleno do GRUPO DE GESTÃO DA OUC 
CAMAÇARI 2015, poderão ser convidados técnicos 
palestrantes, cuja atuação interesse direta ou 
indiretamente ao Grupo, cabendo à Coordenação do 
Grupo adotar as providências necessárias para, através 
da Secretaria Executiva, oficializar o convite, fazer constar 
a palestra na pauta e comunicar a todos os membros, 
conforme descrito no Inciso II do Art. 6º.

Art. 9º – As reuniões do GRUPO DE GESTÃO DA OUC 
CAMAÇARI 2015 deverão seguir a Pauta, previamente 
definida, obedecendo à seguinte ordem:

I – Verificação de presença;

II – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

III – Leitura da Pauta; 

IV – Leitura e exposição dos relatórios e pareceres objetos 
das proposições;

V – Discussão de propostas, quando for o caso;

VI – Votação e deliberação de propostas, quando for o 
caso;

VII – O que ocorrer.

Art. 10 – Ocorrendo qualquer das hipóteses de 
impedimento ou suspeição, o representante comunicará 

VI – Elaborar relatórios semestrais das atividades 
desenvolvidas pelo Grupo de Gestão;

VII – Codificar e arquivar para consulta os assuntos 
tratados nas reuniões;

VIII – Controlar a presença dos membros nas reuniões;

IX – Encaminhar correspondências e convocações, em 
acordo com a Coordenação do Grupo de Gestão;

X – Providenciar a publicação das portarias de nomeação 
dos membros indicados;

XI – Promover o controle dos prazos;

XII – Dar encaminhamento às solicitações do Grupo de 
Gestão, por determinação do(a) Coordenador(a);

XIII – Providenciar, por solicitação do(a) Coordenador(a), 
a publicação dos relatórios e das deliberações do Grupo 
de Gestão e comunicações necessárias, bem como 
divulgação no site eletrônico da Administração Municipal;

XIV – Providenciar a publicação da ata no site eletrônico 
após sua aprovação.

Art. 7º. -  Poderão ser constituídas Comissões Técnicas, 
temporárias ou permanentes, para melhor andamento dos 
trabalhos do GRUPO DE GESTÃO DA OUC CAMAÇARI 
2015.

§ 1º. As Comissões Técnicas deverão ser instituídas por 
deliberação da maioria simples dos membros do Grupo de 
Gestão, que fixará os objetivos e atribuições.

§ 2º. Cada Comissão Técnica será constituída por, no 
mínimo, 3 (três) pessoas, integrantes do próprio Grupo de 
Gestão, ou técnicos qualificados sobre o assunto, 
integrantes da administração pública, indicados pelos 
membros do Grupo de Gestão, devendo a composição da 
Comissão observar a representação proporcional dos 
representantes entre órgãos do poder municipal e 
entidades da sociedade civil.

§ 3º. Cada Comissão Técnica elegerá, entre seus 
membros, um coordenador, um relator para as atas e outro 
para os relatórios. 

§ 4º. Poderão ser constituídas concomitantemente 
quantas comissões forem necessárias, com objetivos e 
prazos, para apresentar os relatórios sobre os temas 
estabelecidos no momento da sua instituição.

CAPÍTULO III

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

Art. 8º. – O GRUPO DE GESTÃO DA OUC CAMAÇARI 
2015 reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, 
extraordinariamente, mediante convocação da 
Coordenação ou da maioria absoluta de seus membros.

§ 1º.  A Coordenação do GRUPO DE GESTÃO DA OUC 
CAMAÇARI 2015 apresentará, na última reunião do ano, 
o calendário de reuniões para o ano seguinte, indicando o 
local e horário da realização das mesmas.  

§ 2º. O representante titular diligenciará, no sentido de 
convocar o seu suplente, no caso de eventual 
impedimento.  
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respectivas reuniões, as quais serão apreciadas para 
aprovação em reunião subsequente.

§ 1º. Compete exclusivamente ao Coordenador, por 
despacho e em nome do Grupo de Gestão, a divulgação 
das deliberações tomadas em plenário.

§ 2º. Cada representante poderá externar no pleno o ponto 
de vista da entidade representada, ainda que em voto 
vencido.CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 – Os representantes poderão ter vistas aos 
processos e projetos afetos à presente Operação Urbana 
Consorciada.
Art. 19 – A participação dos membros do GRUPO DE 
GESTÃO DA OUC CAMAÇARI 2015 não será 
remunerada e seu exercício será considerado de 
relevante interesse público.

Art. 20 – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano dará o 
apoio administrativo, técnico e financeiro, necessário ao 
cumprimento das finalidades do GRUPO DE GESTÃO DA 

OUC CAMAÇARI 2015.

Art. 21 – Os casos não previstos neste regimento serão 
decididos em plenária do GRUPO DE GESTÃO DA OUC 
CAMAÇARI 2015.

Art. 22 – Alterações a este regimento interno poderão ser 
propostas, por qualquer um dos membros, e serão 
submetidas à análise do Grupo de Gestão, em plenária, 
cuja aprovação dependerá do voto da maioria absoluta 
dos membros.

Art. 23 – Este regimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Camaçari, 23 de agosto de 2016,

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada - 

Camaçari 2015 Coordenadora

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE 
GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 
OUC – CAMAÇARI 2015

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e 
dezesseis, às 09:50h, no auditório da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, localizado no Centro 
Administrativo de Camaçari, realizou-se a 1ª reunião 
ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada - OUC Camaçari 2015, criada pela Lei 
Municipal nº 1.435/2016, de 11 de janeiro de 2016, 
publicada no Diário Oficial do Município - DOM nº 654, 
de 09 a 15 janeiro de 2016, sendo os membros deste 
Grupo nomeados pelo Decreto Municipal nº 
6.398/2016, de 04 de maio de 2016, publicado no DOM 
nº 671, de 07 a 13 de maio de 2016. A representante da 
SEDUR, coordenadora deste Grupo de Gestão, Sra. Ana 
Lúcia Bastos de Araújo Costa, abre os trabalhos, dando 
bom dia a todos os presentes, salientando que esta é a 
primeira reunião do Grupo, após a publicação do decreto 
que nomeou os seus membros representantes, sendo 
convocada no sentido de dar início às atividades e, 
conforme pauta previamente indicada nos ofícios de 

ao coordenador, que fará constar em ata.

Art. 11 – Apresentadas as matérias a serem deliberadas 
pelo plenário, o Coordenador as colocará em discussão e 
votação.

Parágrafo Único: O Coordenador poderá fixar tempo 
máximo para manifestação oral dos representantes ou 
outros presentes.

Art. 12 – Para instrução de procedimentos ou havendo 
necessidade de aprofundamento das informações 
necessárias para deliberação do plenário, o Grupo de 
Gestão poderá, por meio da Secretaria Executiva, solicitar 
o fornecimento de informações a quaisquer órgãos 
públicos do Município, Estado e União.

Art. 13 – Se previamente a alguma deliberação, um dos 
membros entender que os documentos ou as informações 
apresentadas não são suficientes ou dão margem a 
dúvidas, poderá solicitar o adiamento da decisão, com a 
indicação das informações complementares necessárias.

Parágrafo único: Aprovado o adiamento e após a 
obtenção das informações complementares, o 
Coordenador deverá incluir a matéria na próxima reunião 
ordinária ou convocar reunião extraordinária para 
apreciação da matéria.

Art. 14 – Esgotadas as discussões sobre as matérias 
passíveis de deliberação, será o tema colocado em 
votação, proclamando o Coordenador o resultado.

Parágrafo único: Concluída a votação, será vedado o 
retorno ao debate relativo à matéria substantiva, salvo se 
houver fatos novos, de significativa relevância para a 
matéria discutida, apresentados em até 15 dias após a 
votação.

Art. 15 – As deliberações do Grupo de Gestão serão 
tomadas por maioria dos votos dos membros presentes.

§ 1º. Somente no caso de empate, ou para 
complementação do quórum mínimo, será manifestado o 
voto do Coordenador, e, na ausência deste, o voto do seu 
suplente, para deliberação.

§ 2º. O voto vencido constará de ata, quando for solicitado 
pelo seu prolator, e será por este redigido.

Art. 16 – O resultado das deliberações poderá ser 
consubstanciado em:

I - Informação, quando se tratar de instrução, 
esclarecimento, recomendação ou encaminhamento para 
a realização de estudos;

II - Pronunciamento, quando se tratar de solução de 
expediente administrativo específico, não podendo esta 
solução ser considerada como genérica;

III - Resolução, quando tiver caráter de Instrução 
Normativa, podendo ser aplicada a casos similares;

IV - Ofício, quando se tratar de comunicação ou convite, 
em caráter oficial, a órgãos ou entidades de direito público 
ou particular.

Art. 17 – As deliberações do GRUPO DE GESTÃO DA 
OUC CAMAÇARI 2015 constarão sempre das Atas das 
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Desenvolvimento Urbano – PDDU, Lei Municipal nº 
866/2008. Explica que a flexibilização de parâmetros só 
pode ocorrer, com a aplicação de um desses instrumentos 
e de acordo com o estabelecido na legislação específica, 
após análises ambientais e estudos de impacto de 
vizinhança, que comprovem a viabilidade da sua utilização 
numa determinada área. Prossegue informando os 
objetivos da OUC: revitalização e requalificação urbana 
concentrada; desenvolvimento econômico e social local 
de forma ordenada; geração de novos empregos; 
Intervenções de infraestrutura e sociais auto financiáveis, 
dentro da área da OUC e salienta que o instrumento 
permite a geração de novas receitas, o que é muito 
importante, principalmente considerando o momento 
atual, em que os municípios se encontram em dificuldades 
financeiras. Uma OUC é aprovada por lei específica, que 
define: a) área a ser atingida; b) programa básico de 
ocupação da terra; c) programa de atendimento 
econômico e social para população diretamente afetada 
pela OUC; d) finalidades; e) EIV – Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança; f) contrapartida a ser exigida dos 
proprietários, usuários permanentes e investidores 
privados, em função da utilização dos benefícios, 
esclarecendo que o caixa é isolado e não se confunde com 
o orçamento da Prefeitura, ou seja, os recursos obtidos 
com a OUC só podem ser utilizados dentro da sua área de 
abrangência e para executar as intervenções 
especificadas na lei municipal; g) forma de controle da 
OUC, que é compartilhada com a sociedade civil, pois, 
além da necessidade de aprovação do CONCIDADE, a 
OUC deve ser acompanhada por um Grupo de Gestão, 
composto por representantes do poder público, da 
sociedade civil (empresas e moradores inseridos na 
poligonal) e do CONCIDADE. Ana fala sobre a experiência 
em Camaçari, destacando que o Município possui 
expansão urbana acelerada e considera os seguintes 
fatores: está inserido na Região Metropolitana de 
Salvador – RMS; é um vetor de expansão da metrópole; 
houve grandes investimentos industriais e o estado definiu 
recentemente a ampliação da área do Pólo Industrial e a 
duplicação de vias importantes, tais como, BA 093, Via 
Parafuso (BA 535), Via Atlântica (BA 530), também 
conhecida como Via Cetrel, cuja duplicação está em fase 
de implantação, além da Via Abrantes (BA 531), também 
conhecida como Estrada da Cascalheira, cujo projeto de 
dupl icação encontra-se em estudo; grandes 
equipamentos foram implantados, como shoppings, 
supermercados de grandes redes, etc. Tudo isso atrai 
muita gente para o Município, exigindo cada vez mais 
moradias, comércio e serviços, como também mais 
recursos do poder público, para investir em infraestrutura e 
equipamentos comunitários (creches, escolas, unidades 
de saúde, etc). Além disso, o crescimento acelerado da 
malha urbana causa pressão constante para ocupação de 
novas áreas, o que força o Município a rever, num menor 
prazo, a sua legislação de zoneamento, parcelamento e 
uso e ocupação do solo.  Em seguida, apresenta o mapa 
de estruturação espacial do PDDU, indicando as vias 
estruturantes previstas. Ana esclarece que a operação 
urbana aqui  apresentada fo i  submet ida ao 
CONCIDADE/Camaçari e que a poligonal inicialmente 
estudada para esta OUC era bem menor, porém, após 
algumas discussões com esse Conselho, a poligonal foi 
ampliada, com inserção de áreas mais carentes do 
entorno, tais como os bairros Verdes Horizontes, Parque 
das Mangabas e Machadinho, possibilitando que essas 
áreas fossem beneficiadas com o recebimento de 
contrapartidas. O CONCIDADE também indicou 

 

convocação, visa apresentar a OUC, aprovar o regimento 
interno do Grupo e informar quais as empresas que já 
solicitaram adesão a esta operação urbana, bem como, as 
suas respectivas propostas. Ana Lúcia apresenta-se como 
arquiteta/urbanista, ex-secretária da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, apresenta também o 
novo Secretário, Sr. Djalma Machado, que assumiu o 
cargo, desde abril de 2016, passando-lhe a palavra e 
sugerindo que, em seguida, todos os demais se 
apresentem. O Secretário Djalma fez uso da palavra, 
dando boas-vindas a todos, informou que é empresário no 
Município e responde pela SEDUR e pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que também já foi 
Secretário de Habitação e atua há 12 anos, na prefeitura. 
Logo a seguir, apresentam-se: o Sr. Valdemir, presidente 
da Associação do Bairro Verdes Horizontes, membro 
titular deste grupo, representando os moradores da área 
de abrangência da OUC; a Sra. Nildéia, presidente da 
Associação do Parque das Mangabas, membro suplente, 
representante dos moradores; a Sra. Nanci Borba, 
também da Associação do Parque das Mangabas, 
participando como observadora, a qual esclarece que atua 
como “extensão” dos Correios, pois recebe as 
correspondências e as entrega aos seus destinatários. O 
Sr. André Xavier, atual presidente do DA do Curso de 
Direito, membro dos “Moradores Unidos da Cascalheira”, 
conselheiro do Conselho da Cidade de Camaçari e 
membro titular deste Grupo, representando o 
CONCIDADE; o Eng. Jakson, membro suplente, 
representante da SEINFRA, esclarece que a sua 
secretaria deverá realizar a obra de contrapartida do 
primeiro empreendimento que aderiu à OUC; o Sr. Jorge 
Carlos Gonçalves, conhecido como Jorge Poeta, 
m e m b r o  s u p l e n t e ,  r e p r e s e n t a n t e  d o  
CONCIDADE/Camaçari; a Sra. Vivian, arquiteta da 
empresa Alphaville Urbanismo, representante da iniciativa 
privada (grupo de empresários atuantes na área); o Sr. 
Paulo Morais, conselheiro do CONCIDADES/BA, que tem 
d i v u l g a d o  o  t r a b a l h o  d a  S E D U R  e  d o  
CONCIDADE/Camaçari para o Conselho Estadual e 
SEDUR/Bahia; e, por último, Fábio e Maiana, ambos 
urbanistas, técnicos da ASTEC/SEDUR/Camaçari, que, 
conforme esclarecido, pela Coordenadora do Grupo, 
possivelmente, serão os técnicos que darão apoio ao 
Grupo Gestor, ajudando na convocação, elaboração das 
atas, arquivamento das informações, etc. Ana Lucia 
lembrou que, conforme a Lei nº 1.435/2016, que aprovou a 
OUC Camaçari 2015, o papel do Grupo de Gestão é 
acompanhar a implementação dos planos e projetos e 
monitorar o desenvolvimento desta Operação Urbana 
Consorciada, respeitadas as diretrizes da Lei e, 
considerando todos os membros presentes empossados, 
deu início à discussão dos itens da pauta. 1º PONTO DE 
PAUTA - Apresentação da OUC: Ana Lúcia informa que a 
OUC é um Instrumento da política urbana, previsto no 
Estatuto da Cidade, e que consiste de um conjunto de 
intervenções e medidas, coordenadas pelo Poder Público 
Municipal, com participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 
ambiental. Além da OUC, existem outros instrumentos de 
política urbana, que permitem a modificação de índices, 
para aprovação de empreendimentos, mediante 
contrapartida do empreendedor ao Município, sendo que a 
base legal para utilização desses instrumentos é o 
Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, art. 4º, e, 
no caso de Camaçari, também o Plano Diretor de 
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Machadinho, foi indicada uma praça. Ana explica que, 
caso surjam novas propostas de intervenções, poderemos 
estudar uma revisão da lei e encaminhá-la à Câmara, para 
aprovação. Informa também que algumas empresas têm 
feito consultas à SEDUR e considera interessante que 
novas empresas façam adesão à OUC, pois isso significa 
mais recursos para implantação das intervenções 
previstas na lei, para a área de abrangência. Algumas 
cidades do Brasil já aprovaram Operações Urbanas 
Consorciadas – OUC, a exemplo de São Paulo (OUC 
Água Branca, OUC Água Espraiada, cujo recurso permitiu 
a construção da famosa “Ponte Estaiada” e OUC da Av. 
Faria Lima), e Rio de Janeiro, (OUC Rio “Porto 
Maravilha”), que permitiu a requalificação/revitalização da 
região portuária, antes degradada. Considerações Finais: 
Camaçari é a primeira cidade do Estado da Bahia a 
aprovar uma OUC. Esse instrumento permite nova fonte 
de receita, para o Município investir na área de 
abrangência da OUC, trazendo melhorias urbanas e 
valorização social, para a região. 2º PONTO DE PAUTA - 
Regimento interno do Grupo de Gestão: Ana Lúcia 
informa que a SEDUR preparou uma minuta de regimento, 
baseada em outros Grupos de Gestão similares, 
existentes no país e inicia a apresentação da minuta, para 
discussão, alterações, se necessárias, e aprovação nesta 
reunião. No capítulo primeiro, a referida minuta trata da 
natureza e finalidade do grupo, segue apresentando a 
composição, as competências, a estrutura, sua 
coordenação, a secretaria executiva, competências da 
Coordenação do Grupo, da constituição de comissões 
técnicas, quando necessárias, sendo possível incluir 
convidados nas suas composições. André questiona se 
seriam comissões permanentes ou provisórias e Ana 
responde que, a depender do tipo de assunto para o qual 
foi criada a comissão técnica, ela poderá ser tanto em 
caráter permanente como provisório. Quanto às reuniões, 
a proposta é que o grupo reunir-se-á trimestralmente. Ana 
questiona se é melhor deixar fixado o período trimestral ou 
permitir que as reuniões sejam convocadas somente 
quando necessárias. Fábio pondera que é melhor deixar 
estabelecido o período e, se não houver mudanças, nem 
informações relevantes, todos os membros sejam 
avisados sobre a suspensão da reunião. André considera 
que esse momento de reunião poderá ser usado para 
outros assuntos, a exemplo de capacitação. Após 
discussão, foi inserido o seguinte parágrafo: “não havendo 
pauta, a coordenação comunicará a não realização da 
reunião ordinária”. Sobre o quórum mínimo, André 
considera que, sem o quórum, não tem porque realizar a 
reunião e Fábio sugere indicar como obrigatória a 
presença da representação da sociedade civil ou do 
CONCIDADE, para que seja realizada a reunião e todos 
concordaram. Foram sugeridas e votadas alterações do 
texto da minuta, com supressão e ajustes de artigos e 
parágrafos e, por fim, o regimento foi votado e aprovado 
pelos 4 (quatro) membros titulares presentes, André, 
Valdemir, Vivian eAna Lúcia. Em seguida, Ana apresentou 
uma minuta da 1ª Resolução do Grupo de Gestão, para 
apreciação dos membros presentes, o qual será 
publicado, de acordo com o estabelecido na lei, de modo a 
oficializar a aprovação do Regimento interno, conforme o 
texto final, discutido e aprovado na reunião de hoje. 3º 
PONTO DE PAUTA - Informativo sobre quais empresas 
já solicitaram adesão a OUC, bem como, as suas 
respectivas propostas: Ana Lúcia informa que, até o 
momento, apenas duas empresas apresentaram pedido 
de adesão: 1º) Alphaville Urbanismo S.A., que apresentou 
o pedido de adesão, logo após a publicação da Lei 

 

contrapartidas de equipamentos comunitários, para esses 
bairros incluídos, bem como uma passarela sobre a Via 
Parafuso, sendo esta uma reivindicação dos moradores 
do Jardim Limoeiro, de modo a interligar esse bairro com o 
“Reserva dos Camassarys”, permitindo acesso mais fácil e 
seguro a novos equipamentos, como o Boulevard 
Shopping Camaçari e o Supermercado “Atacadão”. Após 
quatro ou cinco reuniões com o CONCIDADE, aprovou-se 
uma poligonal de abrangência e foi publicada a 
Resolução nº 001/2015, do CONCIDADE/Camaçari, que 
“dispõe sobre manifestação de interesse do Município em 
realizar Operação Urbana Consorciada em área do 
Distrito Sede de Camaçari.” Em seguida, o Município 
elaborou o projeto de lei, que foi encaminhado à Câmara 
Municipal de Camaçari, culminando com a aprovação e 
publicação da Lei Municipal nº 1.435/2016, no diário 
oficial do Município. Ana informou as finalidades da OUC, 
que constam do Art. 7º da citada lei. Os parâmetros 
flexibilizados na OUC foram o lote mínimo, que passou de 

2 2500,00m  para 275,00m , e a taxa de permeabilidade 
mínima que passou de 50% para 30%, sendo que a área 
correspondente ao intervalo entre ≥30 e ≤50% deverá 
ser pavimentada com piso drenante. O Secretário Djalma 
esclarece a dificuldade dos empresários, na hora de 
aprovar os seus empreendimentos, em face ao 
estabelecido no Código Urbanístico Municipal, 
considerando as novas exigências do mercado. Por 
exemplo, conforme o comportamento do mercado 

2imobiliário, lotes a partir de 500,00m  são mais caros e, 
portanto, apresentam baixa velocidade de venda, 

2enquanto os lotes menores de 300,00m  são mais 
procurados e, portanto, possibilitam maior velocidade de 
venda. Maiana dá um exemplo, supondo uma área de 

210.000,00m , onde antes o empreendedor só pudesse 
construir cerca de 10 casas e, após adesão à OUC, 
pudesse construir 20 casas, sendo que uma parte dos 
lucros obtidos com esse aumento de unidades, será 
transferida para a conta da operação urbana, na forma de 
contrapartida. Dessa forma, o Município poderá utilizar o 
recurso para executar obras de infraestrutura ou de 
equipamentos comunitários, dentro da área de 
abrangência da OUC, conforme intervenções indicadas na 
respectiva lei, trazendo benefícios para o Município. Ana 
indica, no mapa, os projetos prioritários, indicados pela 
SEDUR, para a Etapa A, referentes ao sistema viário: 
trecho 1 - ligação da Via Parafuso com o Bairro Verdes 
Horizontes; trecho 2 - integração do trecho 1 com a obra 
de Urbanização do Rio Camaçari; trecho 3 – ligação da 
Av. Industrial Urbana ao Bairro Verdes Horizontes; trecho 
4 – duplicação do acesso existente ao lado do Conjunto 
Camaçari Duo, ligando a Av. Industrial à Via Parafuso e à 
Via Abrantes (Cascalheira); trecho 5 – extensão da via 
principal do empreendimento Reserva dos Camassarys 
até o trecho 4. De acordo com análises da equipe técnica 
da SEDUR, os trechos prioritários, entre os cinco citados 
para implantação, seriam os trechos 4 e 5, pois, 
permitiriam novos acessos à cidade, desafogando o 
Viaduto do Trabalhador. Além desses, o CONCIDADE 
indicou o trecho 6 – passarela sobre a Via Parafuso, que 
foi uma solicitação dos moradores do Jardim Limoeiro, 
através de seu representante, no Conselho. Como 
intervenções de equipamentos urbanos, para esta Etapa, 
foram indicadas, para o Loteamento Verdes Horizontes: 
uma praça, uma área de lazer e um equipamento de 
saúde. Para a Etapa B, foi estudado um trecho, ao longo 
da Via Abrantes (Cascalheira), compreendendo o Parque 
das Mangabas, para o qual foram indicadas duas praças, 
um campo de futebol, uma creche e um mirante. Para 
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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 10.197/2015, de 17 
de junho de 2015, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., 
inscrita no CNPJ sob nº 66.970.229/0001-67, com sede na 
Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Vila Gertrudes, 
São Paulo-SP, para funcionar com a atividade de telefonia 
celular, com Estações Rádio-Base – ERB's e 
equipamentos de telefonia sem fio, com uma potência 
efetivamente irradiada por cada um dos setores de 
aproximadamente 53,92 dBm, numa área total de 150,00 
m², localizada na Rua das Flores, s/n°, Fazenda Barra de 
Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA, nas 
coordenadas UTM 594.023E; 8.595.657S, inserida na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 4, 
Macrozona MG-ZU.2 – Monte Gordo, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal 
n° 913, de 03 de setembro 2008, nesse mesmo local e 
município. Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento conforme 
Norma Técnica NT-02/03 aprovada pela Resolução 
CEPRAM n° 3190, de 12 de setembro de 2003, que dispõe 
sobre o processo de licenciamento ambiental de estações 
rádio base e de equipamentos de telefonia sem fio; II - 
atender às disposições contidas na Resolução ANATEL n° 
303, de 2 de julho de 2002, que aprova o regulamento 
sobre limitação da exposição a campos elétricos, 
magnét icos e eletromagnét icos na fa ixa de 
radiofrequências entre 9kHz e 300GHz e na Lei n° 11.934, 
de 05 de maio de 2009; III - a torre deverá ter área de 
proteção delimitada, de forma a impedir o acesso de 
pessoas e animais; IV - implantar placa de sinalização, 
com adver tênc ia  de  expos ição  à  rad iação  
eletromagnética, informando as distâncias de 
afastamento mínimo recomendadas e os números de 
telefones gratuitos, para contato com a operadora, a 
Agencia Nacional de Telecomunicação - ANATEL e a 
SEDUR; V - a ERB deverá dispor de sistema de proteção 
contra as descargas atmosféricas, conforme a NBR 5.419 
e suas revisões; VI - na área de influência da ERB, 
considerando os usos existentes ou a serem instalados, 
atender os seguintes padrões: a) em hospitais, creches, 
escolas, centros comerciais e clínicas médicas que 
utilizam equipamentos suscetíveis a interferências 
eletromagnéticas, o nível de radiação não poderá 
ultrapassar os seguintes valores: 1,94 V/m ou 0,01 W/m²; 
b) em qualquer unidade habitacional, o nível de radiação 
não poderá ultrapassar os seguintes valores: 9,0 V/m ou 
0,21 W/m²; c) a instalação da  ERB e equipamentos de 
telefonia sem fio, deverá respeitar a distância mínima de 
dois metros, medidos do ponto mais próximo do pé da 
torre, até qualquer limite do terreno ou unidade habitável; 
d) a empresa responsável pelo serviço de telefonia deverá 
fornecer aos responsáveis pelo imóvel, material 
informativo (cartilhas/cartazes/panfletos, etc.) sobre o 
perigo da exposição à radiação eletromagnética, quando 
da permanência de pessoas nas proximidades da antena; 
VII - previamente à implantação da ERB, a empresa 
deverá desenvolver Programa de Educação Ambiental - 

Municipal nº 1.435/2016, de 11 de janeiro de 2016, para 
aprovar um empreendimento, composto de 600 unidades, 
situado numa área localizada na Etapa A. Após análise da 
SEDUR, houve manifestação favorável do Chefe do 
Executivo, em março de 2016 e o projeto já se encontra 
previamente aprovado pelo Município. 2º) a empresa CBR 
013 Empreendimentos Imobiliários Ltda., que apresentou 
pedido de adesão, em meados de junho de 2016, para 
aprovação de um loteamento residencial, situado na Etapa 
B, mas ainda não foi possível a conclusão da análise, 
considerando que o processo está com pendências da 
parte do interessado, que ainda não indicou qual será a 
contrapartida oferecida ao Município. Por fim, Ana indicou 
a localização das duas áreas na imagem aérea da cidade, 
para conhecimento dos presentes. 4º PONTO DE PAUTA - 
Encaminhamentos: Disponibilizar, via e-mail, a 
apresentação e todos os documentos disponíveis, 
inclusive esta ATA. Nada mais a tratar, a presente ata foi 
lavrada e assinada, por mim, Maiana Freitas, urbanista da 
ASTEC/SEDUR, e pelos demais membros do Grupo de 
Gestão, presentes nesta reunião. Camaçari, 23 de agosto 
de 2016.///

Representação do Poder Público Municipal

Ana Lúcia Bastos de Araújo Costa (Titular)
Representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
de Camaçari 

Jakson Ribeiro Ramos (Suplente)
Representante da Secretaria de Infraestrutura 

Grupo de Empresários

Vivian Maria Gomes Cuzziol (Titular)
Representante da empresa Alphaville Urbanismo S.A.

Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE / 
Camaçari

André Xavier Freitas (Titular)
Representante do CONCIDADE / Movimento Nacional de 
Luta pela Moradia (MNLM)

Jorge Carlos Ramos Gonçalves (Suplente)
Representante do CONCIDADE / Associação dos 
Moradores do Jardim Limoeiro

Representantes dos Moradores do Perímetro da 
OUC

Valdemir de Oliveira Neves
Representante da Associação de Moradores do Bairro 
Verdes Horizontes

Nildeia Maria de Jesus Veloso
Representante da Associação de Moradores do Parque 
das Mangabas

PORTARIA Nº 122 / 2016
DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
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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; 
XVIII - requerer previamente à SEDUR a competente 
Licença, no caso de alteração do projeto apresentado, 
conforme Art. 45°, inciso IV da Lei N° 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006.

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

Art. 3.º Esta Licença, bem como, cópias dos documentos, 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidas disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente - SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

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

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo Sr. 
DJALMA MACHADO DE SOUZA, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal de 05 de abril de 2016, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa 
PARAÍSO EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
34.099.622/0001-30, com sede no Guarajuba Shopping, 
1º Andar, Salas 01 a 06, Km 42,5 da Rodovia BA 099, 
Estrada do Coco, Camaçari – Bahia, CEP 42.827-000, 
neste ato representada pelo Sr. JOÃO ANTÔNIO DA 
FONSECA ARAÚJO, brasileiro, engenheiro agrônomo, 
casado, portador da Carteira de Identidade nº 985756-78 
SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 004.182.855-00,
conforme documento “Alteração Contratual nº 14 da 
Sociedade “Paraíso Empreendimentos Ltda””, doravante 
denominado COMPROMISSADA, tendo em vista o 
constante no Processo Administrativo nº 01.237/2016, de 
12 de maio de 2016, resolvem firmar este Termo de Acordo 
e Compromisso, para fins de  aprovação do Estudo de 

 

 

PEA para a comunidade local, sobre os possíveis efeitos 
da exposição à radiação eletromagnética, com 
informações sobre a atividade da estação, perigos de 
permanência de pessoas nas proximidades das antenas e 
número telefônico para que a comunidade possa dirimir 
suas dúvidas; VIII - as medições para avaliação das 
radiações deverão ser realizadas dentro da faixa de 100 
KHz a 3 GHz, caso o valor medido esteja acima do 
especificado, deverão ser tomadas medidas para 
adequação à faixa de operação utilizada pela empresa; IX 
- atender à Norma Técnica, quanto à emissão de ruídos, 
NT-001/95, aprovada pela Resolução CEPRAM n° 1150, 
de 24 de novembro de 1995, e a NBR 10151 de 2000 
versão corrigida de 2003; X - respeitar as Áreas de 
Preservação Permanente - APP existentes na área do 
empreendimento, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais, em 
relação a qualquer ocupação próxima a estas áreas; XI - 
indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente, 
causados pelo empreendimento, independentemente da 
existência de culpa, conforme previsto na Constituição 
Federal e Estadual, bem como nos demais instrumentos 
legais e normativos aplicáveis à espécie; XII - fazer com 
que seus prepostos, funcionários e outros sob sua 
responsabilidade cumpram o estabelecido neste 
documento; XIII - permitir livre acesso à área do 
empreendimento, a qualquer tempo, aos funcionários da 
SEDUR, no exercício das suas funções de vistoria e 
fiscalização, devendo disponibilizar, quando requerido, os 
seguintes documentos relativos à regularidade ambiental 
do empreendimento: a) Laudo Radiométrico Prático - 
LRP, atualizado anualmente, contendo a avaliação das 
radiações com base nas medições de níveis de 
densidades de potência, com médias calculadas em 
qualquer período de seis minutos, que reflitam a situação 
de pleno funcionamento da ERB, quando todos os canais 
estiverem em operação, inclusive os das operadoras que 
compartilham do site; b) Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART do profissional responsável pelas medições 
referidas no item a; c) certificado de calibração do 
equipamento utilizado para as medições de níveis de 
densidades de potência; d) Laudo Radiométrico Teórico - 
LRT, com estimativa dos níveis máximos de densidades 
de potências, constando a geometria do lóbulo principal 
das antenas instaladas sobre a edificação em relação à 
vizinhança e num raio mínimo de 30,00m em relação à 
antena instalada; e)  diagrama de Radiação 
Eletromagnética - DRE; f) programa de monitoramento da 
ERB e respectivos relatórios de acompanhamento, 
obedecendo à periodicidade estabelecida; g) licença de 
funcionamento emitida pela ANATEL, quando em 
operação; h) Autorização para Supressão de Vegetação - 
ASV; XIV - apresentar anualmente à CMA/SEDUR: a) 
relatório com a avaliação das radiações, contendo 
medições do nível de densidade de potência, com médias 
calculadas em qualquer período de 6 minutos, em situação 
de pleno funcionamento da ERB, quando todos os canais 
estiverem em operação; b) diagrama de radiação, 
indicando graficamente, a potência irradiada em função 
dos ângulos horizontais e verticais em relação à  antena; 
XV - atender as disposições contidas no Decreto Municipal 
n° 5.381, de 24 de abril de 2013, que modifica o perímetro 
industrial do Distrito de Camaçari e dá outras providências; 
XVI - no caso onde houver quaisquer modificações, seja 
na posição das antenas instaladas e/ou aumento nas 
potências efetivamente irradiadas, a empresa 
responsável deverá requerer novo processo de licença 
Ambiental; XVII - em caso de impacto negativo ao meio 
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Impacto de Vizinhança – EIV, do empreendimento do tipo 
Apart Hotel, de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: lotes 11 a 15 da Quadra 1, Rua A, 
Loteamento Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, Macrozona Urbana de Guarajuba, MG.ZU-
2, Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 3, conforme 
Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O terreno 
possui área total de 7.400m² (sete mil e quatrocentos 
metros quadrados), sendo que a área construída será de 
6.729,55m², a área ocupada de 1.783,45m², área 
permeável correspondente a 4.812,75m² e Área de 
Preservação Permanente (APP) com 2.523,85 m².

II – Características gerais do empreendimento: O 
empreendimento denominado Apart Hotel Paraíso dos 
Coqueiros é composto por 90 (noventa) unidades, 
distribuídas em 02 blocos com 04 pavimentos cada, 
contendo apartamentos do tipo quitinetes, e com 01 ou 02 
suítes, 99 vagas de estacionamento, área de piscinas, 
lobby, restaurante, cozinha, sanitários, elevadores, casa 
de lixo, depósito, subestação e guarita.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

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

I – Quanto ao abastecimento de água:

a) Obter outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da Bahia, para a 
utilização de poços artesianos ou fontes naturais, caso a 
ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 
da Orla Norte de Camaçari não ocorra até o início da 
operação do empreendimento, conforme Carta de 
Viabilidade da EMBASA nº 008VT/16-MA, de 06 de janeiro 
de 2016;

b) Implantar equipamentos no empreendimento que 
visem a redução do consumo de água, com o objetivo de 
contribuir para a sustentabilidade ambiental local.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

a) Construir uma rede coletora tipo separador absoluto, 
com o caminhamento direcionado ao poço de visita 
PV11.7.3, situado nas proximidades do empreendimento, 
conforme Carta de Viabilidade da EMBASA nº 008VT/16-
MA, de 06 de janeiro de 2016;

b) Instalar equipamento gerador na Estação Elevatória de 
Esgoto existente EE-7-Guarajuba, e fornecer uma bomba 
reserva seca, conforme especificações da EMBASA, 
questão condicionante para a solução acima destacada.

III – Quanto à energia elétrica:

a) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta 
de Viabilidade nº 129/CAMT/VIAB/2016, de 27 de junho de 
2016.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para a fase de 
implantação, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil: identificar, acondicionar, 
armazenar e transportar os resíduos para o destino final, 
conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 
2002;
b) Dar destino ambientalmente adequado aos Resíduos 
da Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de 
"bota-fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias 
públicas, áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Solicitar caixa estacionária da LIMPEC, em caso de 
grande volume de entulho para o descarte, durante a fase 
de obras; 
d) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área de fácil acesso para a coleta pela 
LIMPEC, conforme projeto aprovado do empreendimento;
e) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
f) Encaminhar os resíduos recicláveis, segregados 
regularmente, para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais, desde que existentes; 
g) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores 
de resíduos sólidos; 
h) Implantar placas informativas e educativas ao longo do 
empreendimento, referentes a não disposição inadequada 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
nº 973/2009 e Lei Complementar nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 1120/2010 – nos aspectos 
relativos à poluição sonora;
c) Realizar as atividades geradoras de ruído, durante as 
obras, com limites acima de 70 dB, nas seguintes 
condições, estabelecidas nos §1º e §2º, do Artigo 91 do 
Código de Polícia Administrativa:

I.  Atividades não passíveis de confinamento: 90 dB, 
permitidas somente de segunda à sexta-feira, no período 
das 8:00 às 18:00.
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II.  Atividades passíveis de confinamento: 70 dB, somente 
de segunda à sexta-feira, no período das 8:00 às 18:00 e 
60 dB, somente de segunda à sexta-feira, no período das 
18:00 às 07:59.

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

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

e)Desenvo lver  e  imp lementar  p rograma de 
monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de 
interferência de ruído aos operários e vizinhança.

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar nos 
acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres e ciclistas, tal como 
a área própria para armazenamento de materiais 
destinados à construção e operações de carga e 
descarga, o que deverá ser feito dentro dos limites do 
canteiro de obras, durante o dia – à luz do sol – para 
completa segurança;
b) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros;
c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
d) Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam à capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais, as quais não 
oferecem espaço suficiente para manobras confortáveis, 
nem para estacionamentos; 
e) Promover e garantir a conservação das vias públicas e a 
respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
acidentes;
f) Atender às normativas contidas na NBR 9050, 
assegurando a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida ao empreendimento, inclusive evitando 
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos;
g) Atender as demais recomendações contidas na Carta 
de Viabilidade da Superintendência de Trânsito e 
Transporte – STT (Ofício GABIS) nº 333/2016, de 16 de 
maio de 2016.

VII – Quanto ao meio natural:

a) Implantar e manter atualizado, até a conclusão da obra, 
o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e o Programa de Educação Ambiental;
b) Implantar o projeto paisagístico do empreendimento, 
utilizando-se de espécies nativas do bioma local, inclusive 
enriquecendo a faixa de Área de Preservação Permanente 
(APP);
c) Manter e assegurar a qualidade ambiental da faixa de 
Área de Preservação Permanente (APP) às margens da 
lagoa; 

d) Preservar o meio ambiente, e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
e) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
f) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR, e atender às demais 
condicionantes contidas na mesma;
g) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR, ou Inexigibilidade 
deste;
h) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
i) Em caso de implantação de fossas sépticas, durante a 
fase de obras, desativá-las após o seu uso.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:

a) Promover, sempre que possível, o acesso aos postos 
de trabalho que serão gerados pelo empreendimento, 
para a população da vizinhança, seja durante a fase de 
obras, seja ao longo da sua operação.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

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

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

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

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

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

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

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

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c)Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
deste Termo e da legislação vigente;

d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo, e na Legislação Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

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

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

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

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

Camaçari, 05 de outubro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

JOÃO ANTÔNIO DA FONSECA ARAÚJO
Rep. da PARAÍSO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Testemunhas: 

1.

2.  

TERMO DE  COMPROMISSO  E  AJUSTE DE  
CONDUTA  

Por este instrumento o MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, 
pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na 
Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, neste ato 
representado pelo Sr. DJALMA MACHADO DE SOUZA, 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, nos termos do 
Decreto Municipal,  datado de 05 de abril de 2016, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e do  outro lado, e a 
empresa RONI RICARDO DA SILVA BERGER, pessoa 
jurídica, CNPJ nº 04.172.162/0002-49, por seu 
representante RONI RICARDO DA SILVA BERGER, 
inscrito no CPF  sob o nº. 807.334.845-49 e do RG nº 
898521092 SSP/Ba,  doravante  denominada 
COMPROMISSADA,

Considerando que o representante da COMPRO- 
MISSADA, compareceu nesta SEDUR, comprometendo-
se com a regularização das situações pendentes, visando 
os encaminhamentos devidos, junto à Secretaria da 
Fazenda, para concessão do Alvará de Funcionamento do 
estabelecimento, situado na Avenida Oeste, nº 73, Praça 
dos 46, Bairro dos 46, sede, neste município de Camaçari;
 
Considerando que o MUNICÍPIO, através de seu corpo 
técnico, procedeu à análise do processo e definiu que, 
para concessão da licença, deverá a COMPROMISSADA 
cumprir as medidas mitigadoras e compensatórias;
 
resolvem celebrar o presente Termo de  Compromisso e 
Ajuste de Conduta, de acordo com as cláusulas e 
condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem como objetivo o ajustamento da 
conduta,  em apuração no Processo Administrativo nº 
02970/2013, visando concessão da licença para o 
funcionamento do estabelecimento, situado na Avenida 
Oeste, nº 73, Praça dos 46, Bairro dos 46, sede, neste 
município de Camaçari, que tem como atividade a 
realização de eventos infantis.

CLÁUSULA SEGUNDA   – DAS OBRIGAÇÕES 

Para compor os condicionantes deste Termo de 
Compromisso e Ajuste de Conduta para emissão do Alvará 
de Func ionamento,  f ica  o  MUNICÍPIO  e  a  
COMPROMISSADA obrigados:

I -    COMPROMISSADA

a) recuperar as calçadas em frente ao estabelecimento, 
num prazo de 15(quinze) dias, a contar da assinatura 
deste Termo;
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b) responsabilizar-se pela manutenção da Praça dos 46, 
no trecho em frente ao estabelecimento, sob o 
acompanhamento e fiscalização dos Técnicos da SEDUR, 
num período de 01(um) ano, a contar da assinatura deste 
Termo;

c) realizar o plantio de 10 (dez) mudas de árvores, com 
altura entre 2,00m e 3,00m da espécie  ipê rosa (tabebuia 
rosea – 05 mudas) e ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha – 
05 mudas),  com gradil de proteção e  placa indicando o 
nome da espécie e em cumprimento ao estabelecido pela 
Prefeitura de Camaçari, num prazo de 01 (um) mês a 
contar da assinatura deste Termo;

d) responsabilizar-se pela manutenção das árvores, pelo 
período de 18 (dezoito) meses, com a periodicidade  a 
cada 06(seis) meses;

e)  arcar com as despesas de multas, decorrentes da 
infração cometida;

f) solicitar o Alvará de Funcionamento, através de 
processo específico, instruído com os documentos que a 
situação requer;

g) apresentar à Coordenadoria de Meio Ambiente da 
SEDUR, o relatório de conclusão do plantio, bem como os 
relatórios de manutenção, conforme cronograma previsto 
nas alíneas “c” e “d”.
II -  DO MUNICÍPIO 

a) acompanhar e fiscalizar, por meio da Coordenadoria de 
Uso do Solo/SEDUR, a recuperação das calçadas em 
frente ao estabelecimento;

b) acompanhar e fiscalizar, através da Coordenadoria de 
Meio Ambiente/SEDUR, o plantio das árvores com  a 
respectiva manutenção, por parte da COMPRO MISSADA;

c) emitir parecer e encaminhar processo à SEFAZ, para 
subsidiar a emissão do Alvará de Funcionamento, em até 
10 (dez) dias úteis, após a assinatura do presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, implicará no 
cancelamento do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, 
sujeitando a COMPROMISSADA às multas e sanções 
previstas em lei e as demais cominações legais.

CLÁUSULA QUARTA   - FORO

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

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

            Camaçari,  17  de outubro de  2016.

 
DJALMA  MACHADO DE SOUZA

Secretário de Desenvolvimento Urbano

  AGDA SILVA COSTA
       Coordenadora de Uso do Solo

     MARINALVA SANTOS DA CRUZ
   Coordenadora de Meio Ambiente

RONI RICARDO DA SILVA BERGER 
  Rep. da Empresa Roni Ricardo da Silva Berger 

                                      

Testemunhas:

1____________________________________________                         
CPF/MF
2____________________________________________
CPF/MF:          

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Nº 005/2016

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI no uso das atribuições 
que lhes foram delegadas e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, com 
fundamento na Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro 
de 2006, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e 
de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia, 
regulamentada pelo Decreto Nº 14.024, de 06 de Junho de 
2012, e na Resolução n º 4.327/2013 do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM que dispõe sobre 
as atividades de impacto local de competência dos 
Municípios, tendo em vista as informações constantes no 
Processo Administrativo nº 01879.22.09.519.2016,  
DECLARA A INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA 
AMBIENTAL para  a atividade de fabricação de cervejas e 
chopes, comércio atacadista de cerveja,  chope e 
refrigerante e comércio varejista de bebidas, conforme 
requerimento e Termo de Compromisso firmado  com a 
SSBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 
EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNPJ 
sob o nº 21.921.953/0001-62, com endereço na  Rua A, 
s/n, Loteamento Jardim dos Flamboyantes, Lote08, 
Galpão 03, Abrantes, Camaçari-Bahia.

O empreendimento está localizado na rua A, s/n, no 
Loteamento Jardim dos Flamboyantes, Lote 08, Galpão 
03, Abrantes, Camaçari-Ba, inserida em Área de de 
Proteção Ambiental APA, Joanes Ipitanga – ZOC V, na 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 6, da Macrozona, 
AB.ZU.1 – Macrozona Urbana de Vila de Abrantes, 
Camaçari-Ba, conforme lei nº  conforme Lei Municipal nº 
866, de 11 de janeiro de 2008.
 
A inexigibilidade da Licença Ambiental é devida pela 
especificidade, o pequeno  porte e baixo potencial 
poluidor/degradador da atividade, cuja produção de 500 
lt/dia,  numa área total líquida com 312m² e área total do 
galpão de 257m²,  não se enquadra nas hipóteses que 
estão sujeitas ao Licenciamento Ambiental, previstas no 
Anexo IV (Grupo C1.8.2 - Produtos Alimentícios e 
Assemelhados) do Decreto nº 14.024/12 que 
regulamentou a Lei nº 10.431/2006 e no Anexo I da 
Resolução nº 4.327/2013 – CEPRAM, alterada pela 
Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 
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2015..

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI - BA, EM 19 DE OUTURBO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa DFG CONSTRUÇÕES, 
PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 
00.071.760/0001-90 a paralisar a Execução de 
manutenção e recuperação do Estádio Armando Oliveira, 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
051/2016, 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 setembro de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Fernando Francisco Silva Gama
DFG CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMÉRCIO 

LTDA – ME

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa IRC ISOLAMENTO TÉRMICO, 
REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ 
07.965.195/0001-53 a paralisar a Execução de Reforma 
dos Cemitérios do Município de Camaçari, Bahia (Glega 
H, Barra de Pouca, Arembepe, Monte Gordo, Vila de 
Abrantes, Parafuso e Gleba C), conforme contrato 
0139/2015, 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, 02 de maio de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Inácio Ribeiro da Costa
IRC ISOLAMENTO TÉRMICO, REFORMAS E 

CONSTRUÇÕES LTDA-ME

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa SANTACRUZ ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ 40.489.197/0001-99 a paralisar a Execução 
e manutenção de pavimentação em paralelepípedos, no 
Município Camaçari, BA., conforme contrato 0259/2014, 
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, 03 de outubro de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

José Mario Lima Bastos
SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa CM CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ 05.083.003/0001-50 a paralisar a Construção e 
reconstrução de muro de arrimo e obras de contenções, 
em logradouros públicos e encostas, no Município 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0323/2014, 
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, 03 de outubro de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente
Romeu de Meirelles Netto

CM CONSTRUTORA LTDA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa J.T.J CONSTRUTORA LTDA-ME, 
CNPJ 04.480.004/0001-75 a paralisar a execução de 
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melhoramento, reconstrução e reforma do sistema viário 
no distrito de Abrantes, no Município Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 0129/2015-02, 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 setembro de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Antonio Lima Oliveira 
J.T.J CONSTRUTORA LTDA-ME

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa GECONARTE CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME, CNPJ 03.399.658/0001-06 a paralisar a 
execução de melhoramento, reconstrução e reforma do 
sistema viário no distrito de Abrantes, no Município 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0129/2015-03, 
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 agosto de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente
Gevanio Oliveira Souza 

GECONARTE CONSTRUÇÕES LTDA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa DFG CONSTRUÇÕES, 
PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 
00.071.760/0001-90 a paralisar a Construção de vinte e 
quatro abrigos de ônibus no Município de Camaçari, 
Bahia, conforme contrato 0138/2015, 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 setembro de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Fernando Francisco Silva Gama
DFG CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMÉRCIO 

LTDA - ME

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ 00.096.631/0001-56 a paralisar a Execução 
de pavimentação de trechos de estradas vicinais, no 
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0168/2015, 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 julho de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente
Henrique de Araujo Andrade Filho
SANJUAN ENGENHARIA LTDA

PORTARIA N.º 263/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DE 14 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
168.16.1742-21/2016, com fundamento no art.13, inciso II 
e art. 21, inciso I da Lei Municipal 997/2009, alterado pela 
Lei nº 1256/2012.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1742 em favor 
da dependente MARIA SOLANGE PORTUGAL DOS 
SANTOS, companheira, instituída pelo ex- servidor 
DOMINGOS DA CRUZ PAIXÃO, matrícula 3192, no valor 
de R$ 2.330,05 (dois mil, trezentos e trinta reais e cinco 
centavos), equivalente a 100% da remuneração verificada 
no mês de agosto de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 29 de agosto de 2016, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 14 DE OUTUBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA N.º 264/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DE 14 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
183.16.1752-21/2016, com fundamento no art.13, inciso I 
e art. 21, inciso I da Lei Municipal 997/2009, alterado pela 
Lei nº 1256/2012. 

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1742 em favor 
da dependente MARIA DOS REIS SILVA DE SOUZA, 
viúva, instituída pelo ex-segurado (aposentado) 
DOMINGOS DA CRUZ PAIXÃO, matrícula 3192, no valor 
de R$ 1.678,81 (hum mil, seiscentos e setenta e oito reais 
e oitenta e um centavos), equivalente a 100% da 
remuneração verificada no mês de março de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 29 de agosto de 2016, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 14 DE OUTUBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 271/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
187.16.1754-21/2016, com fundamento no art.13, inciso I 
e art. 21, inciso I da Lei Municipal 997/2009, alterado pela 
Lei nº 1256/2012. 

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1754 em favor 
da dependente LUCIDALVA CHAGAS BARBOSA, viúva, 
instituída pelo ex-servidor PEDRO SOBRAL BARBOSA, 
matrícula 7532, no valor de R$ 2.397,75 (dois mil, 
trezentos e noventa e sete reais setenta e cinco centavos), 
equivalente a 100% da remuneração verificada no mês de 
setembro de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 25 de setembro de 2016, data 
do óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 18 DE OUTUBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 273/2016
DE 20 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso de 
suas atribuições legais resolve:

DESIGNAR

O servidor ROBSON PEREIRA LIMA, cadastro 10057, 
para responder interinamente como Diretor Administrativo 
e Financeiro do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, durante o período de gozo de férias da 
sua Titular, de 24 de outubro a 22 de novembro de 2016, 
conforme prevê o Art. 30, Inciso V, do Regimento Interno 
do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 274/2016
DE 20 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais resolve:

DESIGNAR

A servidora LIDIANE DE OLIVEIRA ARAGÃO, cadastro 
10023, para responder interinamente como Diretora 
Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, durante o período de gozo de férias do 
seu Titular, de 24 de outubro a 22 de novembro de 2016, 
conforme prevê o Art. 30, Inciso I, do Regimento Interno do 
ISSM.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 546/2016
DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

“Exonera Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado”.

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRANSITO E TRANSPORTES
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei 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 05 de 
outubro de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, o Servidor DAVID FÉLIX DA 
SILVA, nomeado para o  exercício do cargo de Chefe de 
Gabinete, Símbolo GES I – A, Mat. 10139-8, Lotado no 
Gabinete da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público, a partir de 03 de Outubro de 2016.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 547/2016,
DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.

“Altera a Portaria nº. 452, de 03 de 
fevereiro de 2016, a qual Instituiu a 
Composição da Comissão Permanente de 
Planejamento e Acompanhamento 
O p e r a c i o n a l  d e  E v e n t o s ,  d a  
Super intendência  de Trânsi to  e  
Transporte Público – STT do município de 
Camaçari e dá outras providencias”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei 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 05 de outubro 
de 2007

Considerando a edição da Portaria STT nº. 452, de 03 de 
fevereiro de 2016, regularmente publicada no Diário 
Oficial do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do Art. 1º., da Portaria 
STT nº. 452/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“§ Único: A Comissão Permanente de Planejamento e 
Acompanhamento Operacional de Eventos passa a ser 
composta pelos seguintes servidores públicos, na 
qualidade de membros titulares: LEONARDO 
ABUCHEDID E SILVA, agente de fiscalização de trânsito, 
matrícula nº 1006; JAILSON CURSINO DE SOUZA, 

agente de fiscalização de trânsito, matrícula nº 1087; 
JAILTON ALMIR DOS SANTOS, agente de fiscalização 
de transporte, matrícula nº 10133-6; WILLIS SANTOS 
SILVA, agente de fiscalização de transporte, matricula nº 
10132-6 e FREDSON LUIS SANTOS SILVA, agente de 
fiscalização de transporte, matrícula nº 10133-2. 

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 187ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES – JARI

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos em agosto de 2016.

Extrato da Ata da 187ª Sessão Ordinária da Junta 

PORTARIA Nº. 548/2016
DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

 “Nomeia servidor para o exercício do 
cargo de Provimento Comissionado e dá 
outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei 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 05 de 
outubro de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, SOLON EMANUEL CALMON 
SANTOS, para o exercício do cargo de provimento 
comissionado de Chefe de Gabinete, Símbolo GES I-A, 
lotado no Gabinete- GABIS, da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, a partir de 04 de 
Outubro de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2016.
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Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 06 de outubro de 
2016, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 188ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos entre agosto e setembro de 2016.

Extrato da Ata da 188ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 07 de outubro de 
2016, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 189ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos entre agosto e setembro de 2016.

Extrato da Ata da 189ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 10 de outubro de 
2016, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO  DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO 

 
A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 122/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de lâmina 
de bisturi, para atender as Unidades de Saúde do 
município de Camaçari-Ba DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
11/10/2016. WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 293/2016 – 
P R E G Ã O  N º  1 2 2 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  –  
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de lâmina de bisturi, para atender as Unidades 
de Saúde do município de Camaçari-BA. PROMITENTE 
FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Lote 01 (LÂMINA DE BISTURI, 
CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTO DE 
REBARBA E SINAIS DE OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E 
ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, 
EMBALAGEM CAIXA COM 100  UNIDADES 
INDIVIDUAIS, COM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM 
PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 
15), QUANTIDADE: 500; PREÇO UNITÁRIO: 21,85 
(vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); Lote 02 
(LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AOS 
CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM CAIXA 
COM 100 UNIDADES INDIVIDUAIS, COM PAPEL 
LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO 
D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  T I P O  D E  
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 
11), QUANTIDADE: 350; PREÇO UNITÁRIO: 21,85 
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(vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); Lote 03 
(LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AOS 
CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM CAIXA 
COM 100 UNIDADES INDIVIDUAIS, COM PAPEL 
LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO 
D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  T I P O  D E  
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 
12); QUANTIDADE: 350; PREÇO UNITÁRIO: 21,85 
(vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); Lote 
04(LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AOS 
CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM CAIXA 
COM 100 UNIDADES INDIVIDUAIS, COM PAPEL 
LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO 
D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  T I P O  D E  
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 
22); QUANTIDADE: 500; PREÇO UNITÁRIO: 21,85 
(vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); Lote 05 
(LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AOS 
CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM CAIXA 
COM 100 UNIDADES INDIVIDUAIS, COM PAPEL 
LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO 
D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  T I P O  D E  
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 
23); QUANTIDADE: 350; PREÇO UNITÁRIO: 21,85 
(vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); Lote 06 
(LÂMINA DE BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBA E SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, LÂMINA AFIADA E ADAPTÁVEL AOS 
CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM CAIXA 
COM 100 UNIDADES INDIVIDUAIS, COM PAPEL 
LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO 
D A D O S  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O ,  T I P O  D E  
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO Nº 
24); QUANTIDADE: 350; PREÇO UNITÁRIO: 21,85 
(vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 11/10/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
C H A G A S  S A N T O S  –  S E C R E T Á R I A  D E  
ADMINISTRAÇÃO.

RETIFICAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE informa a correção na Publicação da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2016, oriundo do 
Pregão 091/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE, que 
fora veiculado na página 23 do D.O.M. 689 de 10 a 
16/09/2016:

 
Onde se lê: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
252/2016 – PREGÃO Nº 091/2016 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 

 

FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA. Lote 01 
( I S O S S O R B I D A D I N I T R ATO  5 0 M G  C O M P.  
SUBLINGUAL.) QUANTIDADE: 20.000; PREÇO 
UNITÁRIO: 0,25 (vinte e cinco centavos); Lote 02 
( ISOSSORBIDA D IN ITRATO 10MG COMP. )  
QUANTIDADE: 60.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,25 (vinte e 
cinco centavos), Lote 05 (METILDOPA 250MG, COMP) 
QUANTIDADE: 150.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,196 
(cento e noventa e seis milésimos de real), DATA DA 
ASSINATURA: 01/09/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
C H A G A S  S A N T O S  –  S E C R E T Á R I A  D E  
ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 252/2016 – 
P R E G Ã O  N º  0 9 1 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  –  
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA. Lote 01 
( I S O S S O R B I D A D I N I T R AT O  5 M G  C O M P.  
SUBLINGUAL.) QUANTIDADE: 20.000; PREÇO 
UNITÁRIO: 0,25 (vinte e cinco centavos); Lote 02 
( ISOSSORBIDA D IN ITRATO 10MG COMP. )  
QUANTIDADE: 60.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,25 (vinte e 
cinco centavos), Lote 05 (METILDOPA 250MG, COMP) 
QUANTIDADE: 150.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,196 
(cento e noventa e seis milésimos de real), DATA DA 
ASSINATURA: 01/09/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
C H A G A S  S A N T O S  –  S E C R E T Á R I A  D E  
ADMINISTRAÇÃO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

 
A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 
interessados o resultado da licitação abaixo:

 
PREGÃO Nº 134/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cânula 
endotraqueal, para atender as Unidades de Saúde do 
município. DATA: 20/10/2016. Ana Carolina da Silva dos 
Santos.

foi 

Leia-se: 

RESULTADO CREDENCIAMENTO N.º 002/2016 - 
COPECOD

PROCESSO Nº 00724.11.07.682.2016 - JESICA 
CARVALHO DA SILVA - ME - A Comissão Central 
Permanente de Contratação Direta - COPECOD, no uso 
de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 
interessados que o requerimento de credenciamento da 
empresa JESICA CARVALHO DA SILVA - ME, 
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INDEFERIDO, por não atender as exigências do Edital de 
. 

Camaçari, 20 de Outubro de 2016. 

PORTARIA N.º 080/2016

CREDENCIAMENTO N.º 002/2016 - COPECOD
Carla Barbosa de 

Araújo - Presidente da Comissão.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.° 

4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 

0411.11.07.689/2016, 

RESOLVE:

Aplicar à Empresa FERREIRA COSTA ENGENHARIA E 
PROJETOS LTDA, em consonância com art. 7º da Lei 
Federal N.º 10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 
8.666/1993, combinado com os arts. 62 à 65 da Lei 
Municipal N.º 803/2007, Decretos Municipais Nºs 4.183/06 
e 4.862/10, juntamente com o instrumento convocatório da 
Tomada de Preços N.º 010/2015 – COSEL/OBRAS, 
Contrato Nº 00265/2015, e de acordo com o Parecer N.º 
2681/2016 da Procuradoria Geral do Município, a seguinte 
penalidade:

1. Multa de 33 (trinta e três) dias: 7,2 % (sete inteiros e 
dois décimos por cento) sobre o valor da Ordem de 
Serviço 999/2016.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 
2016.LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS, 
Secretária da Administração.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

AO CONTRATO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano Nº 307/2014; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: ENILDO RIBEIRO GUIMARÃES; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato, que é de 22 
de outubro de 2016 passará a ser 22 de outubro de 2017; 
Do Preço: Em virtude do Contrato original ter como objeto 
uma locação Imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo contida 
na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global para o referido Instrumento é de R$96.000,00 
(noventa e seis mil reais). O valor mensal ajustado para a 
Locação do Imóvel, constante do Contrato é de R$ 
8.000,00 (oito mil reais) e permanece sem sofrer 
alteração. 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 Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos, não modificadas por este Instrumento 
Assinatura: 11/10/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – Município. 

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço Nº 0363/2010; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: EMPRESA WALDEMIR RIBEIRO 
DA SILVA - ME; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula 
Terceira e o item 5.1 da Cláusula Quinta, do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para o encerramento do Contrato original, 
prevista para 07 de agosto de 2016, passará a ser 07 de 
fevereiro de 2017; 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$ 267.499,98 (duzentos e 
sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e oito centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta, do Contrato 
original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este Instrumento 
Assinatura: 05/08/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS – Município. 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº. 252/2015, CELEBRADO ENTRE 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E IDEALCAR LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA-ME.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Chefe do Executivo, SR. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS, no uso de suas atribuições, em conformidade 
com o disposto no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e 
alterações posteriores, considerando o erro material 
contido no preâmbulo do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº. 252/2015 resolve:
Expedir a presente apostila com o objetivo de corrigir erro 
material do referido texto, da forma seguinte; 
Onde se lê: “originalmente firmado em 14 de setembro 
de 2015”
Leia-se, “originalmente firmado em 04 de setembro de 
2015”

Onde se lê: na CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, “a 
partir de 14 de Setembro de 2016, passará a viger até 14 
de Setembro de 2017” 

Leia-se, na CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, “a partir 
de 04 de Setembro de 2016, passará a viger até 04 de 
Setembro de 2017” 

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e 
condições do Contrato inicialmente celebrado.

Camaçari, 19 de Outubro de 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
MUNICÍPIO

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº. 00247/2014 
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 0590/2014
III – CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA LITORAL 
NORTE LTDA
IV – OBJETO: PROJETO ATIVIDADE E FONTE DE 
RECURSO
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V – FUNDAMENTO LEGAL: ART.65, § 8, DA LEI 8.666/93
VI – DATA: 01 DE JUNHO 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº. 0137/2014 
I I  –  INSTRUMENTO VINCULANTE:  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 0466/2014
III – CONTRATADA: GRUPO MULTI EVENTOS LTDA-ME
IV – OBJETO: PROJETO ATIVIDADE E FONTE DE RECURSO

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART.65, § 8, DA 
LEI 8.666/93
VI – DATA: 01 DE JUNHO 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº. 0144/2014 
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0474/2014
III – CONTRATADA: GRUPO MULTI 
EVENTOS LTDA-ME
IV – OBJETO: PROJETO ATIVIDADE E 
FONTE DE RECURSO

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART.65, § 8, DA LEI 
8.666/93

VI – DATA: 01 DE JUNHO 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

I – TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO Nº 0139/2016-1

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0581/2015

III – CONTRATADA: DALLAS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME ,   CNPJ Nº  40.489197/0001-99

IV-OBJETO: INCLUSÃO DA AÇÃO E  FONTE DE 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO ABAIXO DESCRITA, 

PREVISTA NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE, 

VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A 

DEMANDAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI.

012.361.0033.4096 – GESTÃO DAS AÇÕES DE 

MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS 

U N I D A D E S  E S C O L A R E S  D O  E N S I N O  

FUNDAMENTAL

  33.90.39 –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-

PJ

  FONTE DE RECURSOS – 9104.031 FNDE SALÁRIO 

EDUCAÇÃO

 V – FUNDAMENTO LEGAL: Art.65, § 8 DA LEI 8.666/93

 VI – DATA: 06 DE JULHO   DE 2016

 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

 PREFEITO MUNICIPAL.
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0252/2015

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 0110/2015

III – CONTRATADA: IDEALCAR LOCAÇÃO DE 
VEICULOS E TRANSPORTE   LTDA-ME , CNPJ Nº 
96.689.0001/-04.

IV-OBJETO: INCLUSÃO DA AÇÃO E  FONTE DE 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIO ABAIXO DESCRITA, 

PREVISTA NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE, 

VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A 

DEMANDAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI.
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012.361.0033.4093 – GESTÃO DAS AÇÕES DO   

ENSINO FUNDAMENTAL

33.90.39 –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ

F O N T E  D E  R E C U R S O S  –  7 1 0 1 . 0 3 0  

T R A N S F R Ê N C I A S  D O  T E S O U R O -  2 5 %      

EDUCAÇÃO

 V – FUNDAMENTO LEGAL: Art.65, § 8 DA LEI 8.666/93

 VI – DATA: 04 DE SETEMBRO   DE 2015

 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

 PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DA STT

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 006/2016

Processo: 169/2016

Pregão presencial: 006/2016

Objeto da licitação: Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de guincho e 

caminhão munc, para atender às necessidades da 

Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 

Camaçari. Devem ser observadas as condições aqui 

especificadas para a execução do objeto.

Com base na Lei Federal n. 8.666/93, decido adjudicar 

os objetos licitados as empresas abaixo indicadas:

1. Simões Filho Serviços e Comercio de Auto Peças 
Ltda. CNPJ Nª 42.064.311/0001-64, para os Itens I e II. 

2. Valor total de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete mil 

reais)

Camaçari - BA, 07 de Outubro de 2016.

PREGOEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 

STT do município de Camaçari(BA), por meio do seu 

Diretor Superintendente, HOMOLOGA o resultado do 

Pregão Presencial nº. 006/2016, que ADJUDICOU os 

objetos licitados à empresa Simões Filho Serviços e 

Comercio de Auto Peças Ltda. CNPJ Nª 

42.064.311/0001-64, para os Itens I e II, de valor total 

R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete mil reais), para que 

esta cumpra as finalidades da licitação que foi realizada. 

Camaçari(BA), 07 de Outubro de 2016.

Hertz Barreto Rezende Seabra

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE

Diretor Superintendente

EXTRATO DA LIMPEC

EXTRATO DE DÉCIMO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 011/2011, de serviços de segurança e 

vigilância patrimonial. CONTRATADA: A.V.I. 

CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. 

OBJETO: Reajuste de 12,71958% do valor mensal do 

contrato, objetivando a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. Em decorrência da repactuação 

ora ajustada, passará a vigorar o Valor Mensal de até R$ 

106.270,28 (cento e seis mil, duzentos e setenta reais e 

vinte e oito centavos). Assinatura: 01/09/2016 – André 

Luiz Oliveira dos Anjos – Diretor Presidente.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

022/2015, de Prestação de Serviços. CONTRATADA: 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: A 

prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 

meses, contados a partir de 05 de outubro de 2016, nos 

termos da Cláusula Terceira do Contrato Base, 

consoante Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

Em virtude da prorrogação contida na Cláusula Primeira 

do presente termo aditivo, o Valor Global e sem reajuste 

estipulado para o referido período do instrumento é de 

R$ 748.800,00 (setecentos e quarenta e oito mil e 

oitocentos reais).  Assinatura: 03/10/2016 – André Luiz 

Oliveira dos Anjos – Diretor Presidente.
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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