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PORTARIA N° 206/2016
DE 16 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre penalidade de Suspensão ao 
Servidor Municipal

                                                         
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que Delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, Art.149 inciso I que dispõe sobre a penalidade de 
Advertência prevista no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Camaçari e,

-  considerando o resultado do Processo Administrativo n°. 
10219/2013,

R E S O L V E

Advertir a servidora, ROBERTA CAROLINA 
MONTENEGRO REZENDE, matrícula n° 60886-4, 
Assistente Administrativo, lotada na Secretaria do Esporte 
e Lazer/SEDEL, por não atentar para o que estabelece o 
artigo 4° da lei municipal nº 407/1998 no que tange a 
proibição do exercício gratuito de cargos públicos devendo 
atender aos princípios basilares da Administração Pública 
.
GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

           LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MANUEL ALVES DA COSTA
             SECRETÁRIO DO ESPORTE E LAZER

DECRETO DE 18 DE MAIO DE 2016.

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio 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 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a 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 estágio 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, 18 DE MAIO DE 2016
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Ato da Presidência da Junta de Julgamentos Fiscais
Interessado:    MSX INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Assunto:                        Dispositivo do Regimento Interno

2. Análise de Pedido de Súmula para o Conselho 
Municipal de Contribuintes

Camaçari – BA, 25 de maio de 2016.

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

PORTARIA Nº. 056/2016
DE 18 DE MAIO DE 2016 

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 00.450/2016, e considerando o estudo urbanístico 
apresentado,

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 00.450/2016, requerido pela ANDRADE 
G U T I E R R E Z  E N G E N H A R I A S A ,  C N P J  n º  
17.262.213/0001-94, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
empreendimento do tipo Condomínio de Casas 
destinadas ao Turismo Residencial, situado no 
Condomínio Busca Vida Resort, com acesso pela Rua 
Mico Leão, Estrada do Coco, km  Camaçari-BA, Zona de 
Ocupação Consolidada  - ZOCON 1 e parte em Zona de 
Proteção e Interesse Paisagístico - ZPIP, conforme Lei 
Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total de 117.598,98m² (cento 
e dezessete mil, quinhentos e noventa e oito metros e 
noventa e oito decímetros quadrados), composto por 24 
(vinte e quatro) unidades residenciais autônomas, cada 
uma com 02 (dois) pavimentos, equipamentos de apoio e 
lazer como piscina, academia, sanitários, abrigo de 
resíduos, além de 22 vagas de estacionamento para 
visitantes; sendo área total construída de 11.957,27m², 
área total ocupada de 6.719,11m², área total permeável de 
103.941,78m²), de acordo com a planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 16.05.2016, 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 

 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 190/2016
SERVIDOR: Manoel de Jesus Alves 
CADASTRO: 4028-8 Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 208/2016
SERVIDOR: Katia Franco V. da Cruz 
CADASTRO: 7883-9 Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1994 a 26/05/2009
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 210/2016
SERVIDOR: Cirleide de O. Costa 
CADASTRO: 7817-0 Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 08/05/1999 a 07/05/2004
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 02/06/2016

Horário:12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior( 
cad. 62649)
Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar(cad. 38965-2)
Suplente: Nungi Santos e Santos(cad. 62966-2)

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

1. Auto de Infração nº           00213/2015
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Art. 5º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 25 DE MAIO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA - EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
CONDOMÍNIO DE CASAS DESTINADAS À 
FINALIDADE HOTELEIRA 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 
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA SA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
17.262.213/0001-94, com sede na Avenida do Contorno, 
nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30.110-062, Belo Horizonte 
- MG, neste ato representada por se Procurador o Sr. 
PAULO CEZAR DA SILVA FIGUEIRA, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 
41.141 D – CREA/RJ, inscrito no CPF sob nº 394 344 197-
00, conforme Procuração e Contrato Social, doravante 
denominada COMPROMISSADA, tendo em vista o 
constante no Processo Administrativo nº. 450/2016, de 17 
de fevereiro de 2016, resolvem firmar  este Termo de 
Acordo e Compromisso, para fins de  aprovação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, do 
empreendimento do tipo Condomínio de Casas 
destinadas ao Turismo Residencial, 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 Condomínio de Casas com 
finalidade hoteleira, 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: a área do empreendimento é localizada 
na Sub-Zona R4 do Condomínio Porto Busca Vida Resort, 
com 117.598,98m² (cento e dezessete mil, quinhentos e 
noventa e oito metros e noventa e oito decímetros 
quadrados) situada no Condomínio Busca Vida, com 
acesso pela Rua Mico Leão, Estrada do Coco, Km 8  
Camaçari-BA, inserida na Zona de Ocupação 
Consolidada  - ZOCON 1, conforme Lei Municipal Nº 866, 
de 11 de janeiro de 2008. 

  
 

essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pelo 
COMPROMISSADO e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

PORTARIA Nº 058/2016
DE 25 DE MAIO DE 2016

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo 
Decreto nº 4.245, de 20 de junho de 2006 e, ainda,  pelo 
Decreto Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, e  
considerando a necessidade de dar celeridade aos 
processos administrativos, observando as formalidades 
essenciais e pertinentes as matérias da competência 
desta SEDUR,
 

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que os processos que originam as 
decisões e os atos  administrativos, destinados ao 
Licenciamento Urbanístico e Ambiental, formalizados 
através de Portarias, Termo de Acordo e Compromisso 
(TAC) e Termo de Inexigibilidade, deverão ser 
encaminhados para o Subsecretário Dr. DALTON 
CAVALCANTI REIS, para as providências e diligências 
necessárias e para aprovação das Minutas encaminhadas 
pelos Setores.

Art. 2º - O Subsecretário poderá requerer as informações 
e os documentos  necessários para elaboração dos 
expedientes e instrução dos processos, inclusive, para 
aqueles que devem ser submetidos a análise da 
Procuradoria Geral do Município.

Art. 3º - Para atender as demandas provenientes desta 
Portaria, ficam designados os servidores CLEITON 
CORREA VIANA, matrícula nº 39857-4,   MARCOS 
PAULO SOUZA SAMPAIO, matrícula nº 061318-2 e MIRIÃ 
MÁRCIA SANTOS C. DA SILVA, matrícula nº 2006-2, para 
prestar o assessoramento ao Subsecretário no que 
couber.

Art. 4º - A designação dessas atribuições não compreende 
a delegação de atos que são privativos do Secretário da 
Pasta.
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públicas, áreas não licenciadas ou protegidas por lei;
c) Garantir, na fase de operação do empreendimento, a 
solução para o armazenamento dos resíduos sólidos 
urbanos, em área interna do Condomínio, e de fácil acesso 
para a coleta pela LIMPEC, ou outra empresa habilitada, 
conforme projeto aprovado do empreendimento;
d) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
e) Encaminhar os resíduos recicláveis segregados 
regularmente para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais, desde que existentes; 
f) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores de 
resíduos sólidos; 
g) Implantar placas informativas e educativas nas 
unidades, referentes a não disposição inadequada de 
resíduos sólidos;
h) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
Nº 903/2009 e Lei Complementar Nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
i) Atender aos condicionantes impostos na Licença 
Ambiental do empreendimento, no que tange ao manejo 
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 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.

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.

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:

a) Executar a via de acesso ao empreendimento, 
conforme projeto aprovado e arquivado na SEDUR; 
b) Reservar a área interna no ambiente das obras para as 
operações de carga/descarga, sendo proibida a utilização 
da via pública para este fim;
c) 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 

II – Características gerais do empreendimento: 
Empreendimento composto de 24 (vinte e quatro) 
unidades hoteleiras autônomas, cada uma com até 02 
(dois) pavimentos, 22 vagas de estacionamento para 
visitantes; sendo área total construída de 11.957,27m², 
área total ocupada de 6.719,11m², área total permeável de 
103.941,78m²), de acordo com a planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

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) Executar a rede de distribuição e ligação das novas 
unidades ao sistema próprio do Porto Busca Vida-Resort 
(PBVR), a partir da captação de poços artesianos ou 
fontes naturais, existente desde 1995 com base na 
previsão da totalidade da demanda estimada, que incluía 
não só as unidades residenciais mas também as 
hoteleiras;
b) Apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia 
(INEMA), para a utilização de poços artesianos ou fontes 
naturais;
c) Atender às demais condicionantes destacadas pela 
Embasa na Carta de Viabilidade nº 002VT/16-MA 
expedida em 04 de janeiro de 2016.

II – Quanto ao esgotamento sanitário:

a) Executar a rede de ligação das novas unidades, ao 
sistema próprio existente, constituído de rede coletora tipo 
separador absoluto dotado de “Estação de Tratamento 
Centralizada”, desde que atenda às exigências contidas 
no parecer do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - INEMA, no que se referem aos padrões de 
lançamento e corpo receptor;
b) Atender às demais condicionantes destacadas pela 
Embasa na Carta de Viabilidade nº 002VT/16-MA 
expedida em 04 de janeiro de 2016.

III – Quanto à energia elétrica:

a) Executar as obras de implantação da rede de acordo 
com as especificações definidas pela COELBA;
b) Atender ao estabelecido pela COELBA na Carta de 
Viabilidade nº 027/CAMT/2016, de 18 de janeiro de 2016;
c) Respeitar a legislação vigente de ilumiunação e 
incorporar as diretrizes da "Cartilha de Iluminação - 
Diretrizes para elaboração de Projetos Luminotécnicos 
próximos a áreas de ocorrências de tartarugas marinhas";
d) Atender as demais recomendações dispostas no 
Parecer Técnico nº 01/2014 - Centro TAMAR - ICMBIO 
(Processo INEMA nº 2009/28798/TEC/LI0033).

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos (PGRS), para a fase de implantação do 
condomínio, possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos de construção civil;
b) Dar destino ambientalmente adequado, aos Resíduos 
da Construção Civil (RCC), evitando dispor em áreas de 
"bota-fora", encostas, corpos d'água, passeios, vias 
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orientar o fluxo, adotando as diretrizes contidas nas 
"Normas para uso da faixa de praia", contidas no Anexo do 
Parecer Técnico nº 01/2014 - Centro TAMAR - ICMBIO 
(Processo INEMA nº 2009/28798/TEC/LI0033);
k) Coibir o trânsito de veículos do empreendimento, na 
faixa de praia, de acordo com a Portaria IBAMA nº 10/1995 
de 30.01.1995;
l) Obedecer aos demais condicionantes impostos na 
Licença Ambiental de Implantação.

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, especialmente durante a fase de 
obras;
b) Indicar à comunidade local o acesso à praia, previsto em 
Lei Federal nº 7661/88, artigo 10 que classifica as praias -- 
bens públicos da União por força do art. 20, IV da CF -- 
como “bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, 
em qualquer direção e sentido”;

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

a) Atender às normas técnicas de construção civil e de 
segurança, saúde e meio ambiente (SSMA) para 
execução das obras;
b) Armazenar todo o material da obra, dentro dos limites do 
seu canteiro, não ocupando as vias públicas; 
c) Manter, durante a execução de qualquer natureza, os 
passeios e o leito carroçável, 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, ao sair do canteiro de obras, 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 nas ruas 
do entorno do empreendimento;
g) Executar Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil – PGRCS: segregar, identificar, 
acondicionar, armazenar e transportar os resíduos para o 
destino final, conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 
05 de julho de 2002;
h) Recuperar vias e calçadas danificadas, decorrentes da 
execução das obras, nos limites do empreendimento; 
i) Apresentar o certificado de destinação final dos resíduos 
da construção civil.
j) Indicar à comunidade local o acesso à praia durante a 
fase de obras, previsto em Lei Federal nº 7661/88. 

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

acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres, 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;
d) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros, advertindo sobretudo quanto ao tráfego 
de veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres;
e) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias públicas; 
f) 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; 
g) Promover e garantir a conservação das vias públicas e 
a respectiva sinalização voltada para a prevenção de 
acidentes, considerando tratar-se de área com uso 
predominantemente residencial; 
h) 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;
i) Manter livre os acessos à praia, incluindo o acesso à 
unidade da Colônia de Pescadores;
j) Atender às demais recomendações contidas na Carta de 
Viabilidade da Superintendência de Trânsito e Transporte 
– STT (Ofício GABIS) nº 060/2016, de 28 de janeiro de 
2016.

VII – Quanto ao meio natural:

a) Preservar o meio ambiente e evitar riscos à saúde e à 
segurança das pessoas;
b) Implantar Programa de Educação Ambiental (PEA) com 
os operários da obra, funcionários, moradores, hospedes 
e visitantes do empreendimento, especialmente voltado 
para a proteção das tartarugas marinhas; 
c) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
d) Elaborar e executar projeto paisagístico no condomínio, 
levando-se em conta o emprego de espécies nativas do 
bioma Mata At lânt ica observado na região, 
proporcionando conforto e qualidade ambiental, visando 
diminuir o impacto do empreendimento na paisagem local;
e) Executar a supressão de vegetação, conforme 
autorização concedida pela SEDUR;
f) Executar a terraplanagem, de acordo com o Alvará de 
Terraplenagem, emitido pela SEDUR;
g) Executar o projeto de manejo de águas pluviais 
aprovado junto ao processo de Alvará de Construção do 
empreendimento;
h) Desativar as fossas sépticas após o seu uso, em caso 
de implantação destas durante a fase de obras;
i) Não ocupar nem modificar as Áreas de Preservação 
Permanente (APP);
j) Executar o Plano de Recomposição e enriquecimento da 
vegetação nativa, das faixas de preservação do canal 
(30m) e do Rio Joanes (50m), bem como faixa de preamar 
(60m), conforme descrito no PRAD;
l) Minimizar o número de acesso a praia utilizando 
barreiras verdes, compostas por vegetação nativa, para 

 

PÁGINA 05PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 673 - de 21  a 27 de Maio de 2016 -  - Nº 



PORTARIA Nº 29
DE 19 DE MAIO DE 2016

A Secretaria Municipal da Cultura, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pelo decreto nº 
4489/2007, especificamente o art. 8º, XI, consoantes à Lei nº 
807/2007 que reorganiza a administração pública municipal 
direta e indireta, e observando a obrigação imposta pelo item 3.3 
do Edital de Convocação nº 001/2016

RESOLVE

Art. 1º. Publicar a relação final de candidatos e eleitores 
habilitados para a eleição dos membros titulares e suplentes 
representantes da sociedade civil que comporão o Conselho 
Municipal de Cultura de Camaçari, após o julgamento dos 
recursos interpostos dos eleitores que foram inabilitados em 
relação prévia, obedecido o disposto no item 3.3 do Edital 
nº01/2016.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Patrícia Granja Oliveira Vieira Lima
Secretária da Cultura

ANEXO ÚNICO
CANDIDATOS

Segmento: Música 

Ficam vedadas construção, ampliação, e alteração das 
unidades e das áreas comuns, sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como proibido o fracionamento das 
áreas comuns, a qualquer título.

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 
e m p r e e n d i m e n t o ,  c o n f i g u r a n d o - s e  c o m o  
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, 16 de maio de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

PAULO CEZAR DA SILVA FIGUEIRA
Rep. da ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA SA.

Testemunhas: 
1.
2.  
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PORTARIA Nº. 132/2016
DE 23 DE MAIO DE 2016

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

DESIGNAR

A servidora BLENDA DA SILVA DE SOUZA, cadastro 
10050, para responder interinamente como Gerente de 
Previdência do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, durante o período de gozo de férias de 
seu Titular, no período de 23 de maio a 21 de junho de 
2016, conforme prevê o Art. 30, Inciso VI, do Regimento 
Interno do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 23 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

HOMOLOGAÇÃO

. 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, 
no uso de suas atribuições, homologa a licitação 
abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 027/2016 (PRESENCIAL) - 
COSEL/SAÚDE - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de 
fórmulas a base de soja em atendimento ao 
programa de complementação alimentar – 
destinados aos indivíduos portadores de 
intolerâncias e alergias alimentares, síndromes de 
má absorção, distúrbios do metabolismo do 
aparelho digestivo e indivíduos com desnutrição 
ou patologias com aumento da demanda 
nutricional, acompanhados nas unidades de 
saúde do município de Camaçari-Ba DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 23/05/2016. WASHINGTON 
LUÍS SILVA COUTO.
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EXTRATO DE CONTRATO

.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação de Imóvel Urbano Nº 140/2015; 
Contratante: Município de Camaçari- SESAU; 
Contratada:  J.T PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBIL IÁRIOS 
EIRELE-ME; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Segunda – Do Prazo do Instrumento do original; 
Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para o encerramento do Contrato 
original, que é de 20 Maio de 2016 passará a ser 
20 de Maio de 2017; Do Preço: Considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global estipulado para o referido Instrumento é 
de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil 
reais). Valor mensal ajustado é de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais) para a locação do 
imóvel e permanece sem sofrer qualquer 
alteração; 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: 10/05/2016; 
Washington Luis Silva Couto - Município. 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 

CONTRATO N.º 0125/2016. CONTRATADA: 
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. PREGÃO 
P R E S E N C I A L  N . º  0 2 7 / 2 0 1 6  –  
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de 
fórmulas a base de soja em atendimento ao 
programa de complementação alimentar – 
destinados aos indivíduos portadores de 
intolerâncias e alergias alimentares, 
síndromes de má absorção, distúrbios do 
metabolismo do aparelho digestivo e 
indivíduos com desnutrição ou patologias com 
aumen to  da  demanda  nu t r i c i ona l ,  
acompanhados nas unidades de saúde do 
município de Camaçari-Ba  Vencedora do 
lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 108.000,00 
(cento e oito mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 23/05/2016. WASHINGTON 
LUÍS SILVA COUTO.

Prestação de Serviços Nº 081/2013; 
Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: COMERCIAL DE PNEUS SÃO 
TOMAZ LTDA-EPP; Do Objeto: Prorrogar por 
mais 12 (doze) meses o prazo de vigência 
contratual e, consequentemente, alterar a 
Cláusula Quinta (Dos Prazos) do aludido 
Instrumento; Da Prorrogação: Por força deste 
Instrumento e da natureza continuada da 
prestação contratada, fica prorrogado o 
contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do dia 16 de maio de 2016, passando a viger até 
o dia 16 de maio de 2017; Do Preço: Em virtude  
da dilação contida neste instrumento, segue 
mantido sem alteração o preço global 
atualmente estipulado para a avença, que é de 
R$ 450.830,00 (quatrocentos e cinquenta mil, 
oitocentos e trinta reais). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato 
original; Da Ratificação: Ficam ratificadas em 
todos os seus termos e condições,  
permanecendo inalteradas e plenamente em 
vigor as demais cláusulas e disposições 
contratuais não modificadas por este termo, que 
passa a integrar e complementar o contrato 
originário, a fim de que juntos produzam um só 
efeito;  Assinatura: 10/05/2016; Washington 
Luis Silva Couto - Município. 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços Nº 0136/2014; 
Contratante: Município de Camaçari;  
Contratada: CLAUDIONOR RIBEIRO DOS 
SANTOS; Do Objeto: Locação de 01 (um) 
Imóvel situado na BA 512, Loteamento Parque 
Santo Antonio, via COPEC Camaçari-BA; Do 
Prazo: Por força deste Termo Aditivo e da 
natureza continuada da prestação contratada, 
fica prorrogado o prazo do Contrato, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, a partir de 02 de Junho de 
2016, passando a viger até o dia 02 de Junho de 
2017; Do Preço: O valor global é de R$ 
154.436,16 (cento e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis 
centavos), logo 12.869,68 (doze mil, oitocentos 
e sessenta e nove reais e sessenta e oito 
centavos) mensais. 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: 04/05/2016; 
Ademar Delgado das Chagas - Município. 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação Nº 174/2010; Contratante: Município 
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11/05/2016; Ademar Delgado das Chagas  - 
Município.         

Convênio de Cooperação Técnica Nº 
009/2015 que entre si celebram o Município 
de Camaçari, com interveniência da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 
SEDEC e o Serviço de Apoio às Micros e 
Pequenas Empresas do Estado da Bahia – 
SEBRAE/BA; Do Objeto: cessão de uso das 
instalações físicas do Complexo Casa do 
Trabalho; Da Vigência: O presente Convênio 
terá seu prazo de vigência com inicio em 09 de 
Setembro de 2015 e termino previsto em 31 de 
dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, desde que as 
partes Convenentes manifestem interesse; Da 
Publicação: O Município publicará este 
Convênio e os eventuais Termos Aditivos na 
imprensa oficial, resumidamente e no prazo 
legal; Assinatura: 09/09/2015; Adhvan Novais 
Furtado – SEBRAE, Franklin Santana Santos – 
SEBRAE, Djalma Machado de Souza e Ademar 
Delgado das Chagas - Município. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO 
DE DISPENSA Nº 12/2016

(Processo administrativo nº 1127/2015)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, publica 
ERRATA ao Termo de Dispensa n° 12/2016, 
referente a Locação de imóvel urbano, situado 
na Rua Pau D' Árco (antiga estrada velha de 
Monte Gordo), s/n°, Coqueiro de Monte Gordo, 
Camaçari-BA, com vistas a implantação de uma 
Unidade de Saúde da Familia, tendo como 
locador (a) Maria Aparecida Ribas Benevides, 
para nele fazer constar que:

Onde se lê:

Endereço: Avenida Cardeal da Silva, n° 40.
Bairro: Federação

Leia-se:

Endereço: Rua Clarival do Prado Valladares, n° 
241, apto 801.
Bairro: Caminho das Árvores

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Camaçari, 20 de maio de 2016.

de Camaçari - SESAU; Contratada: LUIZ DA 
SILVA FILHO; Do Objeto: Prorrogação de prazo 
do Contrato; Do Prazo: Fica prorrogado por 
mais (doze) meses o prazo de vigência do 
contrato acima referido, passando, portanto, a 
partir de 10 de Junho de 2016 a viger até 10 de 
Junho de 2017; Da Alteração 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$ 45.563,64 
(quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e 
três reais e sessenta e quatro centavos). O valor 
mensal ajustado para a Locação do Imóvel, 
constante do Aditivo é de R$ 3.796,97 (três mil, 
setecentos e noventa e seis reais e noventa e 
sete centavos), e permanece sem sofrer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato 
original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do 
presente Termo Aditivo correrão por conta da 
Ação 4113/ Class. Econômica 3390.36.00.00; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura :  19/05/2016;  
Washington Luis Silva Couto  - Município.     

Décimo Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação de Imóvel Urbano Nº 299/2007; 
Contratante: Município de Camaçari;  
Contratada: JOSÉ TEMISVALDO DIAS DOS 
SANTOS; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Segunda e Terceira, do Instrumento original; Do 
Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato 
original que é de 17 de Junho de 2016 passará a 
ser 17 de Junho de 2017; Do Preço: Em virtude 
do Contrato original ter como objeto uma locação 
Imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, o valor global, estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 146.286,48 (cento 
e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis 
reais e quarenta e oito centavos). O valor mensal 
ajustado para a Locação do Imóvel é de R$ 
12.190,54 (doze mil, cento e noventa reais e 
cinquenta e quatro centavos). 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: 
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Camaçari – Ba. Informações pelo fone: (71) 
3622-8312/3621-8491. Sérgio Moura – 
Pregoeiro.

AV I S O  D E  A B E R T U R A -  P R E G Ã O  
PRESENCIAL Nº. 006/2016 – LIMPEC - 
LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de materiais de limpeza. DATA: 09-
06-2016, às 09h30min. O Edital poderá ser 
retirado de 2ª a 6ª feira, das 08:30h às 11:30h, 
sito ao Loteamento Espaço Alfa - Jardim 
Limoeiro – Camaçari – Ba. Informações pelo 
fone: (71) 3622-8312/3621-8491. Sérgio Moura 
– Pregoeiro.

EXTRATO DE ADITIVO DA LIMPEC

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 004/2012 de gerenciamento de frota através 
de disponibilização de veículos com e sem 
motoristas. CONTRATADA: COOPERATIVA 
N A C I O N A L  D E  T R A N S P O R T E  
CORPORATIVO. OBJETO: Prorrogação do 
prazo contratual por mais 12 (doze) meses. O 
Valor Global e sem reajuste estipulado para o 
referido período do instrumento é de R$ 
726.000,00 (setecentos e vinte e seis mil reais). 
VIGÊNCIA: de 02/05/2016 a 01/05/2017. 
Assinatura: 02/05/2016 – André Luiz Oliveira 
dos Anjos – Diretor Presidente.

 

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde

EXTRATOS ISSM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 003/2016 (PRESENCIAL) – ISSM 
– Objeto:  Contra tação de empresa 
especializada em intermediação de passagens 
aéreas nacionais para atender às necessidades 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
- ISSM. Abertura: 02/06/2016 – 09:30hs. 
Edital/Informações: 

 ou Tel.: (71) 3621-6823. Pregoeira – 
Jocilene Sena Pessoa.

Camaçari, 18 de abril de 2016.

Jocilene Sena Pessoa
Pregoeira

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
– ISSM, torna público, para conhecimento dos 
interessados que a sessão de abertura referente 
ao Pregão n.º 001/2016 (PRESENCIAL) – 
COMPEL - cujo objeto é Contratação de 
empresa para fornecimento de material de 
expediente, limpeza, gêneros alimentícios e 
outros para atender as necessidades do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal. FOI PRORROGADA PARA O DIA, 
24/05/2016, às 09:30h, em função de 
alterações nas especificações dos materiais a 
serem licitados.  No

s. da COMPEL.

EXTRATOS LIMPEC

AV I S O  D E  A B E R T U R A -  P R E G Ã O  
PRESENCIAL Nº. 005/2016. TIPO REGISTRO 
DE PREÇOS. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA 
DE CAMAÇARI. OBJETO: Locação de 
Caminhões Compactadores de Lixo e 
Poliguindastes. DATA: 08-06-2016, às 
09h30min. O Edital poderá ser retirado de 2ª a 
6ª feira, das 08:30h às 11:30h, sito ao 
Loteamento Espaço Alfa - Jardim Limoeiro – 

www.compras.camacari. 
ba.gov.br

vo Edital/ Informações: 
www.compras. camacari.ba.gov.br tel. (71) 
3621- 6823. Camaçari, 10/05/2016. Jocilene 
Sena Pessoa – Pregoeira –Thaizi Machado de 
Santana. Pre
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho


