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LEI N° 1557/2018
DE 30 DE AGOSTO DE 2018

RECONHECE COMO DE UTILIDADE 
PÚBLICA O CENTRO DE APOIO 
SOCIOCULTURAL RESGATE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica reconhecido e declarado como de utilidade 
pública o Centro de Apoio sociocultural Resgate, CNPJ 
nº 05.744.823/0001-45, com sede na Rua do Rafael s/nº, 
Povoado de Parafuso, Camaçari/BA.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE AGOSTO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6932/2018    
DE 29 DE AGOSTO DE 2018

Cria a Comissão Executiva para 
elaboração da revisão do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano de 
Camaçari – PDDU, e dá outras 
providências.

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

CONSIDERANDO os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, que lançaram as bases gerais para orientar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana;

CONSIDERANDO  que  o  P lano D i re to r  de  
Desenvolvimento Urbano é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbanos, e é 
parte integrante do processo de planejamento municipal, 
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual incorporarem, as diretrizes e as 
prioridades nele contidas;

CONSIDERANDO a necessidade e o dever legal, 
estipulado pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 - Estatuto da Cidade, de revisar o atual Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari - Lei nº 
866/2008 que completa 10 anos de vigência no ano de 
2018;

CONSIDERANDO a necessidade de retomada do 
processo de planejamento de longo prazo, com a 
elaboração de estudos e pesquisas atualizados com 
vistas à formulação de objetivos, diretrizes e proposições 
para o desenvolvimento sustentável abrangendo todo o 
território do Município de Camaçari, bem como a 
democratização do processo de elaboração e 
implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano;

CONSIDERANDO que o processo de revisão do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari é 
assunto estratégico no âmbito da atual gestão, por ser 
instrumento de planejamento orientador não só do 
desenvolvimento e estruturação territorial, mas também 
das políticas urbanas setoriais como saúde, educação, 
d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  h a b i t a ç ã o ,  
desenvolvimento social, mobilidade, cultura, meio 
ambiente, desenvolvimento institucional e infraestrutura;

CONSIDERANDO o papel central que a Secretaria de 
Governo – SEGOV exerce na estrutura administrativa da 
Prefeitura, possuindo 

 da administração 
municipal; 

CONSIDERANDO  o papel da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente – SEDUR, 
que tem por finalidade formular diretrizes, planejar, 
executar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e 
ações municipais de desenvolvimento urbano e de 
preservação do meio ambiente do Município.

DECRETA

relação direta com o gabinete do 
Prefeito e, com isso, detendo um maior entendimento das 
interfaces de cada secretaria

LEI

DECRETOS



Art.1º Fica criada a Comissão Executiva para elaboração 
da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
– PDDU de Camaçari, no âmbito da Secretaria de 
Governo – SEGOV.

Parágrafo único. O Plano Diretor deve ser o instrumento 
básico da política urbana do Município, estabelecendo 
normas e procedimentos para a realização desta política, 
fixando diretrizes, prevendo instrumentos e definindo 
políticas setoriais, a fim de alcançar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e das 
propriedades, de forma a garantir o bem-estar de seus 
habitantes.

Art.2º Para o cumprimento da sua finalidade, a Comissão 
Executiva poderá propor à autoridade competente a 
contratação de serviços especializados, observada a 
legislação pertinente.

Art.3º A Comissão Executiva terá como atribuições:
I - Coordenar o processo de revisão do PDDU e das leis 
decorrentes dele, dotando o Município de instrumentos 
atualizados e adequados ao desenvolvimento 
sustentável do território, de acordo com o que preconiza 
a legislação pertinente;
II - Conduzir o processo de revisão do PDDU e das leis 
decorrentes dele, de forma articulada com os diversos 
órgãos e entidades afins com a política de 
desenvolvimento urbano e territorial, tanto com os que 
compõem a estrutura do poder executivo municipal, 
quanto com os órgãos de outras esferas de poder, 
garantindo especialmente o acompanhamento pela 
Câmara Municipal de Camaçari, Conselho Municipal da 
Cidade - CONCIDADE, Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - COMAM e a 5ª Promotoria de Justiça de Meio 
Ambiente e Urbanismo do Ministério Público Estadual da 
comarca de Camaçari.
III - Garantir que sejam atendidas todas as prerrogativas 
estabelecidas no Estatuto da Cidade, especificamente  
no que se refere à construção de um processo inclusivo e 
participativo em todas as suas fases; 
IV - Elaborar o Plano de Trabalho para a revisão do 
PDDU, explicitando os seus objetivos, metodologia e 
cronograma;
V - Produzir os documentos necessários para a 
consecução do Plano de Trabalho, tais como: relatórios, 
pareceres, notas técnicas e termos de referência;
VI  -  Conduz i r  o  p rocesso  de  d i scussão ,  
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de 
empresas especializadas eventualmente contratadas 
para auxiliar a elaboração do trabalho, inclusive 
analisando e emitindo termos de recebimento de 
produtos ou de relatórios de andamento;
VII - Considerar o disposto nos planos e leis nacionais e 
estaduais relacionadas com as Políticas de 
Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de Habitação e 
de Saneamento e com os planos e políticas de Meio 
Ambiente; 
VIII - Considerar o Planejamento Metropolitano e os 
Planos dos demais municípios da Região Metropolitana 
de Salvador;
IX - Considerar os planos setoriais ligados à política de 
desenvolvimento urbano municipal já instituídos, como o 
Plano de Saneamento e Plano de Habitação, ou em fase 

de conclusão, como o Plano de Resíduos Sólidos e o 
Plano de Mobilidade Urbana;
X- Contribuir com a coleta e fornecimento de dados e 
informações pertinentes disponíveis na Prefeitura de 
Camaçar i ,  aos consul tores e especia l is tas 
eventualmente contratados;
XI – Elaborar o Projeto de Lei do PDDU e das leis que 
decorrem dele para encaminhamento e aprovação pela 
Câmara Municipal.

Art.4º A Comissão Executiva será presidida pela 
Assessora Especial da Secretaria de Governo - SEGOV, 
Juliana Franca Paes, urbanista.

Art. 5º A Comissão Executiva terá como vice-presidente 
o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente –SEDUR, Genival Seixas Graça, 
arquiteto/urbanista.

Art. 6º A Comissão Executiva terá como integrantes os 
seguintes servidores:
a) Agda Silva Costa, arquiteta/urbanista 
b) Bruno Helásio Amoriom de Oliveira, procurador do 
município
c) Carlos Eduardo Simões de Sousa, urbanista
d)Dionísio Aurélio Caribé de Azevedo, arquiteto 
/urbanista
e) Eduardo da Silva Barreto, geólogo 
f) Fabio Antonio Moura Costa de Souza, urbanista
g) Henrique da Mata, jornalista
h) João Santos Mutim, engenheiro civil
I) Lucas do Nascimento, geógrafo
j) Milai Rodrigues Alves Cordeiro, engenheira ambiental
k)  Suelen Carvalho Travassos, arquiteta/urbanista 
l) Ricardo Assis de Sá, bacharel em Marketing

Art. 7º Na Comissão Executiva fica assegurada a 
participação de um membro do Conselho de Meio 
Ambiente - COMAM e um membro do Conselho 
Municipal da Cidade - CONCIDADE a serem indicados 
pelos respectivos conselhos. 

Art. 8º A Comissão Executiva poderá convidar, como 
colaboradores, para reuniões, profissionais especialistas 
lotados nos órgãos da Prefeitura ou em outras 
instituições/entidades para tratar de assuntos 
específicos, jurídicos ou técnicos, relacionados ao tema.

Art. 9ºAs secretarias e entidades da Administração 
Municipal deverão atender, com presteza, as solicitações 
da Comissão Executiva.

Art. 10 Os membros designados para compor a 
Comissão Executiva deverão exercer suas atividades 
sem prejuízo de suas funções específicas nos órgãos em 
que se encontram lotados, não recebendo qualquer tipo 
de grat i f icação ou vantagem em razão do 
desenvolvimento dos trabalhos para os quais serão 
indicados.

Art. 11 As despesas decorrentes deste Decreto correrão 
à conta das dotações orçamentárias e disponibilidades 
financeiras da SEGOV e da SEDUR.
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Art. 12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE AGOSTO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO DE 09 DE ABRIL DE 2018

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

EXONERAR GILSON DIAS SILVA, cadastro nº. 830261, 
do cargo de Secretário Executivo III, símbolo GAS V, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 
09 de abril de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2018

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

 
DESIGNAR JOSIANE FERREIRA BORGES, cadastro 
n°. 9101, para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar II, SUE II-A, do Centro Educacional 
Hildebrando Lima Filho, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 24 de agosto de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2018

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

 
DESIGNAR RAFAELA VARELA RAMOS, cadastro n°. 
61659, para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar I, SUE I-A, da Escola Municipal Lídia 
Coelho Pinto, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 24 de agosto de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2018.   

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2018

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

 
DESIGNAR VANDIRA CRISTINA SILVA SANTOS, 
cadastro n°. 63652, para a função de Confiança de 
Secretária de Unidade Escolar III, SUE III-B, da Escola 
Municipal Américo Ferreira dos Santos, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, em 24 de agosto de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2018

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

EXONERAR A PEDIDO ROSI ELAINE SILVA 
ALCANTARA DE OLIVEIRA, cadastro nº. 60416, do 
cargo de Coordenador, símbolo CC II, da estrutura da 
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Secretaria da Saúde - SESAU, em 31 de agosto de 2018.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 019/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto Borges de 
Andrade, através dos Mandados de Segurança 
processos de nº 0502752-23.2018.8.05.0039, 
0 5 0 5 9 7 1 - 7 8 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9 ,  0 5 0 5 9 7 2 -
63.2017.8.05.0039, 0504181-59.2017.8.05.0039 
0504537-54.2017.8.05.0039 convoca as(o)  
candidatas(os) habilitadas(os) para os cargos de 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR E CARTOGRÁFICO, 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  ÁREA DE ATUAÇÃO: 
PUBLICIDADE, PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
(SEDE), PROFESSOR DE HISTÓRIA (SEDE), 
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (SEDE), 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS (SEDE),  PROFESSOR 
DE LÍNGUA PORTUGUESA (SEDE), PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA (ABRANTES), PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA (ABRANTES),  para comparecerem na 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
– Centro  (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de 03 a 06/09/2018 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão,  
histórico e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 

residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:17/09 a 11/10/2018
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
FROES S/N (CASA DO TRABALHO)-CENTRO/ 
CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 17/09/18 DEVENDO 
IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO ATRAVÉS 
DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

II) Coordenador Pedagógico e Professores: 
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 12 
meses;

III)Engenheiro Civil e Engenheiro Cartográfico: teste 
ergométrico, com validade de até 6 meses, e 
eletroencefalograma, com validade de até 12 meses;

Observação: Os convocados para os cargos da Área 
de Saúde deverão comprovar a vacinação 
antitetânica, dupla viral, hepatite e rubéola, mediante 
apresentação do Cartão de Vacina.

 
CONVOCADOS:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR E CARTOGRÁFICO

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 CLEMEM ARAUJO REIS DE 
     SANTANA                           82421471     2º

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
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Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 FLÁVIO GOMES SANTOS             80852922     3º

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL  ÁREA DE 
ATUAÇÃO: PUBLICIDADE

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 DEBORA WILDBERGER COELHO 
     ROCHA                                         88503515     1º

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (SEDE)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 LUIS CLAUDIO DAMIÃO DOS 
     SANTOS                          87703985     16º
02 ANDERSON LUIZ REIS 
     FERNANDES            87741756     19º
03 AILTON OLIVEIRA LONGO            87729401     28º
04 ROQUIDIA DA CRUZ                     87763719     39º
05 MARCELO POTRATZ DO 
     NASCIMENTO           87754623     40º
06 DAISY LUIZA SOUZA DA PAIXÃO 87705546    54º
07 ALINE SANTOS DA SILVA             87765300     63º
08 JAIME JOSE DO CARMO 
     SANTOS           87743284     65º

PROFESSOR DE HISTÓRIA (SEDE)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 ALVARO LEAL SANTOS                87454935      3º
02 HUGO ROTONDANO ROSALES 
     DA SILVA                                        87467897      7º

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (SEDE)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 VIVALDO PINTO MEIRELES 
     JUNIOR                            86059443    2º

02 VANESSA CIDREIRA BORGES       86070287    8º
03 CASSIO DE CERQUEIRA 
     OLIVEIRA                             86056775  10º

PROFESSOR DE CIÊNCIAS (SEDE)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 CLEIZIANE BISPO DA SILVA           86233705   20º

PROFESSOR DE GEOGRAFIA (SEDE)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 ANA CLAUDIA BORGES DE SOUZA 86556704  16º

 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (SEDE)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 JERUSA IZAIAS SILVA DE 
     OLIVEIRA                              85762119 12º

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ABRANTES)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01 EDMÁRIO GOMES SOUZA                87855014   35º

02 GABRIELLE MAIA LAGO                   87828602   48º

PROFESSOR DE GEOGRAFIA (ABRANTES)

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01LÍVIA PORTUGAL VILAS BOAS       86654155    3º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28  DE    AGOSTO DE 
2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RETI - RATIFICAÇÃO

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 

SECULT - Nº. 001/2018 DE  05/01/2018

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, retifica a 
convocação dos candidatos aprovados e 
classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2018  para o cargo de : 

ORIENTADOR CULTURAL

Nº.             Nome                               Insc.      Clas.
01  CARLA CARINE PEREIRA MATOS       85         1º
02 ISMAEL BERNARDO DOS SANTOS      82         2º
03 RICARDO ALEXANDRE DE LIMA 
     SANTANA                                                  55         3º

Permanecendo as demais informações em 
conformidade com o edital de convocação 
supracitado e  anteriormente publicado.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 28 DE AGOSTO DE 
2018.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 

– www.camacari.ba.gov.br a partir de 28/08/2018.
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.
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DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL                                                              

PORTARIA N.º 117 / 2018
23 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00737.22.09.828.2018, de 16 de abril 
de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado CONDOMÍNIO CIVIL VOLUNTÁRIO 
OUTLET PREMIUM, inscrito no CNPJ sob o nº 
21486661000149, com sede na Rua Principal S/N, Vila 
de Abrantes, Camaçari-BA, para a operação de suas 
atividades de Shopping Center, na categoria de outlet, 
localizado na Estrada do Coco s/n, inserido na Zona de 
Expansão Controlada - ZEC 3 da Macrozona Urbana de 
Catu de Abrantes - AB-ZU.2, Distrito de Abrantes, 
Camaçari – BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro 

2de 2008, com área total de 111.951m , área construída e 
2área ocupada de 31.175,63m , área permeável de 

2  70.179,69m , composto por 69 lojas, sendo 10 
destinadas   para a praça de alimentação, 12 sanitários, 
02 vestiários, 01 refeitório, área administrativa, praça de 
eventos e estacionamento com área de carga e 
descarga, com aproximadamente 1520 vagas, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar o empreendimento de 
acordo com o projeto apresentado a este órgão, 
devendo a empresa atuar sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando sempre que 
possível soluções baseadas em tecnologias mais 
limpas; II – apresentar, em até 60 dias para aprovação 
da CLA/ SEDUR, e implantar Programa de Educação 
Ambiental a ser desenvolvido de forma contínua pelo 
período de 18 meses, para os funcionários da 
empresa, com detalhamento das atividades, 
cronograma de execução e indicadores de 
resultados, contemplando: a) regras básicas de 
segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas, b) cuidados básicos ao meio 
ambiente, c) minimização de resíduos considerando 
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reúso e reciclagem e d) treinamento para situação de 
emergência; III - apresentar, em até 60 dias para 
aprovação da CLA/ SEDUR, e implantar Programa de 
Educação Ambiental a ser desenvolvido para os 
visitantes da empresa, com detalhamento das 
atividades, cronograma de execução e indicadores 
de  resu l tados ,  contemplando:  a )  da tas  
comemorativas relacionadas ao meio ambiente, b) 
cuidados básicos ao meio ambiente e c) minimização 
de resíduos considerando reúso e reciclagem; IV – 
apresentar à CLA/ SEDUR semestralmente relatórios 
de execução dos PEA; V - adotar normas de 
segurança, higiene e saúde ocupacional; VI - manter 
em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VII - realizar 
treinamento, com os funcionários para situações de 
emergência; VIII - implantar Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS, contemplando todos 
os resíduos (equipamentos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, 
resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), realizando levantamento da quantidade, 
classe, local de geração,  acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final para fins de 
relatório; IX - apresentar semestralmente, relatório 
de ensaio analítico da ETA, de laboratório 
credenciado pelo IMETRO, para procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água de 
acordo com os padrões de potabilidade da Portaria 
MS Nº 2914 DE 12/12/2011; X - apresentar 
semestralmente, relatório de ensaio analítico da ETE, 
de laboratório credenciado pelo IMETRO, para os 
parâmetros: Demanda Bioquímica de Oxigênio e 
Coliformes Termotolerantes; XI - apresentar a 
outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, do 
terceiro poço identificado no empreendimento; XII - 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em 
área reservada dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para o armazenamento dos resíduos de classe 
II (inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento de resíduos classe I e encaminhá-
los posteriormente para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim; XIII – 
reavaliar a arborização do estacionamento e 
replantar árvores nos locais necessários com mudas 
de espécies indicada por esta CLA / SEDUR; XIV - 
fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI 
(equipamentos de proteção individual) adequado e 
compatível com o exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido 
na NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego; XV - 
atender aos parâmetros urbanísticos e ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecidos na Análise de Orientação Prévia AOP n° 
084/2017, de 08 de dezembro de 2017, que emite 
p a r e c e r  f a v o r á v e l  à  i m p l a n t a ç ã o  d o  

empreendimento; XVI - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024, de 2012 e suas 
alterações; XVIII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
IXX - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração, que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 23 DE AGOSTO DE 2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE                           

PORTARIA N.º 118 / 2018
23 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
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4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01472.22.09.461.2016, de 23 de 
julho de 2018, 

RESOLVE:   

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado CAMAÇARI VILLE URBANISMO SPE 
LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 21.147.923/0001-40, 
com sede na Avenida Luis Eduardo Magalhães, n° 3091, 
Loja 10, Cabula, Salvador/BA, para a implantação de um 
empreendimento habitacional do tipo urbanização 
integrada, vinculado ao Programa do Governo Federal 
Minha Casa, Minha Vida, com 253 unidades 
residenciais do tipo casas, destinado à faixa de renda de 
6 à 10 salários mínimo, numa área total de 68.452,98 m², 
localizado no Loteamento Parque Nascente do Capivara, 
Quadra 2A, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 577.013E; 8.595.258S, inserido na  
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008. Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
adotar as seguintes medidas a fim de minimizar os 
impactos durante a fase de construção do 
empreendimento: a) observar as características 
geológica e hidrológica locais, contemplando as 
soluções técnicas necessárias a fim de evitar riscos à 
saúde e à segurança das pessoas e proteger o meio 
ambiente, conforme legislação vigente; b) executar o 
Programa de Educação Ambiental (PEA) desenvolvendo 
ações educativas, formuladas por meio de um processo 
participativo, visando a capacitar/habilitar os 
trabalhadores da obra; c) delimitar com piquetes e fita 
zebrada: a vegetação a ser mantida, as áreas verdes, e 
instalar placas de sinalização (Anuência Prévia, Alvará, 
Licença Ambiental e APP etc); d) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo na unidade de reaproveitamento, 
conforme critério a ser estabelecido pela LIMPEC, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; e) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas, devendo apresentar 
cópias das notas fiscais e credenciamento do fornecedor; 
f) atender aos padrões de emissão de gases e 
particulados, estabelecidos na legislação vigente, para 
os sistemas de escapamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o 
uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; h) 
armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo aos critérios de armazenamento, 
estabelecidos na NBR 11174, para o armazenamento 
dos resíduos de classe II (inertes e não inertes) e os da 
NBR 12235, para armazenamento de resíduos classe I e 
encaminhá-los para destinação final em instalações com 
licença ambiental; i) coletar os efluentes domésticos 

gerados no canteiro de obra com empresas certificadas e 
encaminhá-los para unidades de tratamento licenciada; 
j) remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II – apresentar no prazo de 
120 dias: a) projeto aprovado pela EMBASA dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, com memória de cálculo; b) projeto de 
segurança e combate a incêndio, aprovado pelo Corpo 
de Bombeiro do Estado da Bahia ou Defesa Civil 
Municipal; c) manifestação da Coordenadoria de Meio 
Ambiente (CMA) da SEDUR, quanto à supressão de 
vegetação; d) Plano de Revegetação, contemplando 
principalmente a recuperação da faixa de preservação 
permanente de abrangência do empreendimento, na 
área a ser afetada durante a implantação; e) Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA 
do Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; III – apresentar relatório de execução: a) 
projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies vegetais nativas e 
procurando manter as existentes; b) projeto de 
drenagem de águas pluviais, contemplando a instalação 
de estruturas de redutores de velocidade, de infiltração 
de água no solo e, se possível, de armazenamento para 
fins de irrigação de jardins, limpeza de áreas comuns; c) 
Programa de Educação Ambiental (PEA), visando a 
capacitar/habilitar os trabalhadores da obra; IV - executar 
os projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem de águas pluviais e das demais 
infraestruturas, elaborados por técnicos qualificados, 
acompanhado da ART, com acompanhamento técnico da 
obra (ATO), visando garantir o atendimento das normas 
técnicas pertinentes; V - garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; VI - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente existente na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
30(trinta) metros do curso d´água, medido em projeção 
horizontal a partir da margem, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, para inserção de elementos 
construtivos; VII - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; VIII - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido 
na Análise de Orientação Prévia (AOP) de Projeto, 
emitida através do Processo nº 00284.22.09.325.2016, 
de 28/01/2016, por esta SEDUR; IX - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
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seus efeitos legais.

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE AGOSTO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE  

PORTARIA N.º 119 / 2018
23 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
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  
00749.22.09.828.2018, de 17 de abril de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MSC COMBUSTÍVEIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
10.982.433/0005-77, com sede na Rua do Cobre, n° 17, 
Quadra VI, Posto de Combustíveis, Loteamento Polo de 
Apoio, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas 
UTM 575.178 E / 8.595.809 S, inserido na poligonal da 
Zona de Transformação, Comércio e Serviços – ZTCS, 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866 de 
11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de 
setembro de 2008, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, veículos cadastrados como Controle de 
Transporte para Frotista – CTF, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 30 m³, 
numa área total do projeto de 1.600,00 m², nesse mesmo 
local e município, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar 
no prazo de 60 (sessenta) dias Certidão negativa de 
d é b i t o s  i m o b i l i á r i o s  ( I P T U )  e m i t i d a  p e l a  
SEFAZ/Camaçari; II - apresentar quando na renovação 
desta licença: a) Programas de Prevenção de Riscos 
A m b i e n t a i s  ( P P R A ) ,  c o n f o r m e  N o r m a  
Regulamentadora NR 9, visando levantar os riscos 
(físicos, químicos e biológicos) existentes no ambiente de 
trabalho e definir medidas de prevenção; b) Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na NR 7, com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; c) Programa de Educação 
Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; d) comprovante de registro no 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD) 
do INEMA/BA e comprovantes de pagamento da Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do 
IBAMA/MMA; e) outorga de direito de usos de recursos 
hídricos emitida pelo INEMA para o caso específico de 
autorização para captação de água do poço artesiano; III 
- apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados das análises químicas do solo e da água 
subterrânea, com análises de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) os resultados das análises 
químicas dos efluentes destinados às caixas separadora 
água/óleo em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e 
sólidos em suspensão; IV - operar a unidade conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre 
outros: a) - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; 
b) na falta de estanqueidade das bombas de 
abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara de 
contenção impermeável que impede o contato direto do 
produto vazado com o solo; c) os níveis de ruído emitidos 
pelo empreendimento deverão atender à NBR 
10151:2000 da ABNT versão corrigida de 2003, conforme 

oResolução CONAMA n  01/1990; d) fica proibida a 
emissão de substâncias odoríferas na atmosfera que 
possam causar incômodos à vizinhança; V - atender o 
disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 2005, 
alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado: a) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; b) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
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em tambores ou bombonas, armazenados em área 
coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VII - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 
dos tanques e linhas, e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergência; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; c) a Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos – FISPQ, dos produtos químicos 
utilizados no estabelecimento, mantendo-os em local 
visível e de fácil acesso; VIII - direcionar adequadamente: 
a) os efluentes sanitários do estabelecimento, devendo 
ser segregados dos demais efluentes e lançados em 
rede pública coletora ou receber tratamento no próprio 
local, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229:1993 versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97; b) 
é vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando os 
resíduos domésticos para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal, e enviando para tratamento 
e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; X - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XIII - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; 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 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 

 

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

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE AGOSTO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 120 / 2018
23 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
01473.22.09.461.2018, de 23 de julho de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
i n t e r e s s a d o  B D P E M P R E E N D I M E N TO S  E  
INCORPORAÇÃO PARQUE DOS ARVOREDOS SPE 
LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 17.608.723/0001-70, 
com sede na Avenida Luis Eduardo Magalhães, n° 3091, 
loja 10, Cabula, Salvador/BA, para a implantação de um 
empreendimento do tipo loteamento, denominado 
“Residencial Cidade Jardim”, composto de 387 lotes 
residenciais distribuídos em 15 quadras, numa área total 
do terreno de 227.776,08 m², lotes de uso residencial 
com 121.375,24 m², área de uso comercial com 5.090,90 
m², lotes de uso misto com 5.337,25 m², total de áreas 
públicas com 95.972,69 m², estacionamento (93 vagas) 
com 1.172,50 m², localizado em uma área de terra, 
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denominada Gleba D, desmembrada da maior porção 
remanescente da Fazenda Barbosa, em uma área de 
terra, denominada Gleba D, desmembrada da maior 
porção remanescente da Fazenda Barbosa, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - adotar as medidas necessárias a fim 
de minimizar os impactos durante a fase de construção, 
atendendo aos padrões de intensidade de som, de 
emissões atmosféricas, de tratamento e disposição de 
efluentes líquidos e resíduos sólidos, conforme 
estabelece a legislação vigente: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica do canteiro de obra, para serem coletados 
pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos; c) 
instalar adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos somente 
com empresas certificadas, bem como destinar o 
efluente coletado somente para unidades de tratamento 
licenciada; d) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; g) implantar placas de 
sinalização e advertência em pontos estratégicos da 
área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 
máquinas, veículos e equipamentos; II - apresentar à 
SEDUR, no prazo de sessenta dias: a) Certidão 
negativa de débitos imobiliários (IPTU) emitida pela 
SEFAZ; b) Relatório de cumprimento das condicionantes 
da Autorização para Supressão de Vegetação, Portaria 
SEDUR n° 004/2016 de 13.01.2016, emitida pela 
CLA/SEDUR; c) Carta de análise de viabilidade dos 
serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de 
água, dos serviços de energia elétrica, dos serviços de 
transporte e trânsito, dos serviços de coleta de resíduos; 
d) projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do Bioma da Mata 
Atlântica, para aprovação da CLA/SEDUR; e) projetos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA, acompanhados da memória 
de cálculo; f) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, armazenamento 
e utilização para fins de aproveitamento em jardins e 
limpeza de áreas comuns, aprovado na CLA/SEDUR; g) 
Projeto de Segurança e Combate a Incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiro do Estado ou Defesa Civil do 
Município;  III - apresentar e manter atualizado: a) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil (PCMAT), acompanhado da 
ART do responsável; b) Relatórios de detalhamento dos 
programas ambientais, apresentando os programas 

ambientais e todas as medidas de controle dos impactos 
ambientais que deverão ser executadas pelo 
empreendimento; c) Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), com informações,  levantamentos 
e estudos que permitam a avaliação da degradação ou 
alteração e a consequente definição de medidas 
adequadas à recuperação das áreas afetadas; d) Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil (PGRSCC), conforme classificação definida pela 
Resolução CONAMA n° 307/2002 e alterações; IV - 
apresentar à SEDUR, no prazo de cento e vinte dias: 
Outorga de direito de uso de recursos hídricos, emitida 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA) do Estado da Bahia, referente ao caso 
específico de outorga para a intervenção: a) construção 
d e  e s t r u t u r a s  ( p o n t e )  o u  r e a l i z a ç ã o  d e  
obras/intervenções no corpo hídrico; b) drenagem de 
águas pluviais com deságue em manancial; c) utilização 
de poços ou fontes naturais; V - é proibido: a) lançamento 
de qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, 
mesmo que tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou do 
corpo hídrico; c) instalações de infraestruturas em APP 
sem a prévia autorização do órgão ambiental 
competente ;  VI  -  a tender  aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido no Alvará de 
Loteamento n° 004/2017, emitido por esta SEDUR; VII - 
manter protegidas todas as áreas de preservação 
permanente existente na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30(trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; VIII - 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; IX - é considerada infração ambiental 
passível de multa descumprir prazos para o atendimento 
de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações; X - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente 
ou ação resultante das atividades desenvolvidas que 
afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na 
área de influência do empreendimento, adotando as 
medidas corretivas cabíveis; XI - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XII - quando da fase de ALVARÁ DE HABITE-SE, o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
31 de Agosto de 2018 - Ano XV

Nº 1002 - Pagina. 11 de 18



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

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE AGOSTO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 121 / 2018
  23 DE AGOSTO DE 2018

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01536.22.09.461.2018, de 31 de julho 
de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
- SEINFRA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.109.793/0001-
80, com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Centro 
Administrativo – Camaçari – Ba, para a implantação de 
sistema de drenagem pluvial e  requalificação da 
pavimentação nas vias das ruas Areal, localizado no 
Parque das Mangabas III, nas coordenadas geográficas 
UTM 12º43'57.93" S 38º17'20.01" O Sirgas 2000, 
extensão correspondente a 619m; São Francisco, 
localizado no bairro Jaraguá, nas coordenadas 
geográficas UTM  12º41'44.28"S; 38º20'47.84"O Sirgas 
2000, extensão correspondente a 937m; Cecilia 
Meireles, localizado no Parque Verde II, nas 
coordenadas geográficas UTM 12º 44'07.05"S; 

38º19'47.93" O Sirgas 2000, extensão correspondente a 
300m; Lauro de Freitas, localizado no Parque Verde II, 
nas coordenadas geográficas UTM 12º.44'00.49"S; 
38º.19'35.59" O Sirgas 2000, extensão correspondente a 
440m, com extensão total de 2,296Km, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. Adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, 
disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção civil: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela Limpeza Pública; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo a unidade de reaproveitamento, 
conforme critério a ser estabelecido pelo órgão 
responsável, sendo vedado o seu lançamento nos 
corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para 
unidades de tratamento licenciada; d) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; f) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
Executar e obedecer aos descritivos técnicos e os 
projetos apresentados, considerando todos os 
elementos constantes nos mesmos, seguindo as 
recomendações específicas, preconizadas em Normas 
Técnicas da ABNT (projetos, execução, normas de 
segurança e ambiente de trabalho, entre outras); III. Essa 
Licença não autoriza a supressão de vegetação; IV. 
Restringir as intervenções aos locais definidos no 
projeto; V. A camada superficial dos locais de 
terraplanagem deve ser estocada e protegida da erosão 
por meio de leiras, para uso posterior ou aplicação na 
reabilitação topográfica de áreas degradadas; VI. 
Implantar sistema de drenagem provisório durante as 
obras de terraplenagem (terraços, leiras, barreira de 
contenção de sólidos, caixas de retenção/infiltração e 
caixas de contenção de sedimentos); VII. Implantar um 
sistema de monitoramento das atividades geradoras de 
resíduos e dos respectivos destinos dos produtos 
gerados durante a execução das obras; VIII. Todo óleo 
lubrificante utilizado nas máquinas e equipamentos, 
deverá ser mantido em tambores e estocados
em locais cobertos delimitados, única e exclusivamente a 
empresas recicladoras de óleo, devidamente licenciadas 
de acordo com a Resolução CONAMA especifica ao 
assunto; IX. Durante as atividades de pavimentação das 
vias, deve-se usar barreira de contenção do material 
betuminoso ao longo do solo, da drenagem e 
consequentemente, dos cursos d'água; X. Apresentar 
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relatórios anuais de execução do Plano de Controle 
Ambiental apresentado, bem como de acompanhamento 
da obra e cumprimento das condicionantes; XI. Promover 
a recuperação das áreas escavadas por trecho 
concluído; XII. Efetuar a limpeza de todos os locais 
ocupados pelas obras, após seu término; XIII. Manter a 
colocação de placas de sinalização e advertência em 
pontos estratégicos da área, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; XIV. Realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; XV. Atender 
aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; XVI. Apresentar à SEDUR, no prazo de 
sessenta dias: a) Plano de obra acompanhado de 
cronograma de execução, medidas de segurança, 
medidas para mitigação de impactos de vizinhança, 
contratos de fornecedores e prestadores de serviços; b) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria de Construção – PCMAT, acompanhado da ART 
do responsável;  XVII. É proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou na lagoa, mesmo que 
tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou da lagoa; c) 
instalações de infraestruturas em APP sem a prévia 
autorização do órgão ambiental competente; XIII. 
Atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município; XIX. 
Manter protegidas todas as Áreas de Preservação 
Permanente existente na área de abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30 (trinta) metros 
do curso d´água, medidos em projeção horizontal a partir 
da margem, conforme Artigo 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, adotando medidas de proteção com 
instalação, preferencialmente, de cercas vivas utilizando 
espécies nativas na sua delimitação e colocação de 
placas de sinalização com informações da área a ser 
protegida; XX. Adotar as medidas necessárias a fim de 
minimizar os impactos durante a fase de construção da 
infraestrutura do sistema viário, atendendo aos padrões 
de intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente; XXI. 
Executar os projetos de drenagem de águas pluviais com 
acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
XXII. Em caso de impacto negativo ao meio ambiente, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XXIII. 
Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XXIV. Atender r igorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXV. Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

  

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

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E DE MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE AGOSTO DE 
2018.

GENIVAL SEIXAS GRAÇAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA  
DIRETOR DE MEIO AMBIENTAL 

PORTARIA Nº. 037/2018
DE 13 DE AGOSTO DE 2018

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 200 e seus 
incisos I, II, VI VII e VII da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, inciso IV, 
alínea “b” da Lei Federal nº 8.080/90;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 104 e 108, § 3º 
da Lei Municipal nº 522/01 que dispõe sobre o Código de 
Saúde do Município de Camaçari e da outras 
providências;

CONSIDERANDO as atividades inerentes a função de 
fiscal sanitário legalmente estabelecidas.
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RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores para exercerem a função 
de Fiscal Sanitário de Vigilância Sanitária no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde, relacionados abaixo:

a) Alcione Cardoso Vasconcelos, matrícula nº 62743, 
cargo nutricionista;
b) Aldair dos Santos Costa, matrícula nº 60415, cargo 
enfermeiro;
c) Balbina de Jesus Groba, matrícula nº 7313, cargo 
odontólogo;
d) Camila Neves Sá, matrícula nº 60478, cargo 
odontólogo;
e) Celeste Maria Silva Maltez, matrícula nº 60543, 
cargo farmacêutico;
f) Claudio Figueredo Abreu, matrícula nº 7279, cargo 
supervisor;
g) Eliza Catarina Velame Z. Borges dos Reis, matrícula 
nº 829651, cargo enfermeiro;
h) Karane de Carvalho Fontenele, matrícula nº 7458, 
cargo odontólogo;
i) Karen Campos Cardonski, matrícula nº 61229, cargo 
enfermeiro;
j) Maria Jussara Cerqueira Lima, matrícula nº 7206, 
cargo auxiliar de enfermagem;
k) Raylene Logrado Barreto, matrícula nº 7227, cargo 
engenheiro sanitarista;
l) Thiago Barbosa Bomfim, matrícula nº 63570, cargo 
engenheiro ambiental;
m) Ulisses Nascimento Neves Filho, matrícula nº 
61882, cargo engenheiro sanitarista; e 
n) Yara Lúcia Pedreira, matrícula nº 61004, cargo 
enfermeiro.

Art. 2º - Os servidores designados, em razão do poder de 
polícia administrativo, exercerão todas as atividades 
inerentes à função de fiscal sanitário, tais como: inspeção 
e fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração 
sanitária, instauração de processo administrativo 
sanitário, interdição cautelar de estabelecimento; 
interdição e apreensão cautelar de produtos; fazer 
cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades 
sanitárias competentes nos processos administrativos 
sanitários e outras atividades estabelecidas para esse 
fim. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, em 13 de agosto de 2018.

Elias Natan Moraes Dias
Secretario de Saúde

 

PORTARIA Nº 215/2018
DE 28 DE AGOSTO DE 2018

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, 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° 001/2016, resolve:

Nomear, em regime estatutário, para o cargo público de 
provimento efetivo do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal- ISSM, a candidata aprovada em concurso 
público, abaixo relacionada, e que atendeu ao 
chamamento na forma do edital acima mencionado:

TÉCNICO EM SEGURO SOCIAL

Nº. Nome             Insc.         Clas.
01 BÁRBARA GARCIA DA SILVA 
     E SILVA                        238747         7º

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 28 DE AGOSTO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 216/2018
EM 28 DE AGOSTO DE 2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, autoridade instauradora 
da Comissão Especial de Apuração dos Bens móveis do 
ISSM, instalada por intermédio da Portaria nº 0030/2018, 
de 13 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de realização de diligências 
recomendadas pelos membros da referida Comissão, 
como a elaboração de laudos técnicos pelos órgãos 
técnicos competentes, empresas contratadas, dentre 
outros, sobre o estado de conservação e avaliação dos 
bens listados pela Comissão, a necessidade de 
classificação/reclassificação dos bens não inventariados 
e não encontrados constantes do relatório de 
levantamento do inventário físico, realizado em 31 de 
Dezembro de 2017, medidas indispensáveis para o 
regular prosseguimento dos trabalhos da Comissão, bem 
como a ausência de retorno/resposta das referidas 
diligências, RESOLVE conceder a prorrogação do prazo 
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para conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de 
Apuração dos Bens móveis do ISSM, até o dia 31 de 
Dezembro de 2018, retroagindo-se os efeitos desta 
Portaria ao dia 23 de Agosto de 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 217/2018
DE 30 DE AGOSTO DE 2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto.

RESOLVE

Art. 1º Designar o Servidor Fábio Bacelar Souza, Mat. 
110010 para desempenho de atividades de Gestão de 
Almoxarifado, em substituição ao Servidor Diego 
Rodrigues de Magalhães, Mat. 110001, designado pela 
Portaria 152/2017 de 28 de novembro de 2017.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE AGOSTO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 218/2018
DE 30 DE AGOSTO DE 2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto.

RESOLVE

Art. 1º Designar o Servidor Diego Rodrigues de 
Magalhães, Mat. 110001 para desempenho de 
atividades de Gestão do Patrimônio do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE AGOSTO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº. 018/2018
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Servidora Acácia Chaves Reis, Mat. 
10101 como membro titular e presidente da Copel – 
Comissão Permanente de Licitação do ISSM, em 
substituição ao Servidor Jean Paizinho da Silva, Mat. 
10090.

Art. 2º Nomear a Servidora Tuira Alves Araújo, Mat. 
110018 como membro suplente da Copel – Comissão 
Permanente de Licitação do ISSM, em substituição à 
Servidora Arilene Sena Paolilo, Mat. 10090.

Art. 3º Em razão destas alterações ficam nomeados para 
a COPEL – Comissão Permanente de Licitação do ISSM, 
a fim de conduzirem os Procedimentos Licitatórios, os 
seguintes Servidores:

PRESIDENTE:
ACÁCIA CHAVES REIS – Matrícula 10101

MEMBROS TITULARES:
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS – Matrícula 
110005
LORENA MARIA CARVALHO E SILVA – Matrícula 
110006

MEMBROS SUPLENTES:
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES – Matrícula 
110001
TUIRA ALVES ARAÚJO – Matrícula 110018

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 30 DE AGOSTO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO
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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, 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. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE AGOSTO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
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. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE AGOSTO DE 
2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente 

TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Contrato nº 081/2013
Processo nº 00573.21.05.364.2018

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2018 AO 
SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
081/2013.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 
SESAU

CONTRATADO: COMERCIAL DE PNEUS SÃO 
THOMAZ LTDA - EPP

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Consti tui  objeto do presente Termo de 
Apostilamento a alteração do texto do Sétimo Termo 
Aditivo ao Contrato nº 081/2013, firmado com a 
empresa Comercial de Pneus São Thomaz LTDA - 
EPP, para que seja corrigido na ementa do Sétimo 
Termo Aditivo ao contrato nº 081/2013, em razão de 
equivoco, substituindo o texto.

Onde se lê: 
“(...) que entre si celebram o Município de Comercial 
de Pneus São Thomaz LTDA - EPP”.

Leia-se: 
“(...) que entre si celebram o Município de Camaçari 
e a empresa Comercial de Pneus São Thomaz 
LTDA - EPP”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 

As demais cláusulas do Sétimo Termo Aditivo ao 
Contrato nº 081/2013 permanecem inalteradas.

Camaçari, 24 de agosto de 2018.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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