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RESOLUÇÃO CMI Nº 014/2021

Publicado no DOM 8.152  de 13 de novembro de 2021 e republicado devido a retificações.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SALVADOR - CMI, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal Nº 6.760/2005, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Constituir a Comissão de construção do Termo de Referência para o Edital de Chamamento 
Público para seleção de Organizações da Sociedade Civil - OSC’s implantação e execução de 02 (dois) 
Centros de Convivência do Idoso no município de Salvador, conforme a seguinte composição:

a).Daniela Simões Menezes - Lar Fabiano de Cristo/ Casa de Eugênia;
b).Roselita Gesser - Secretaria Municipal de Promoção Social e combate à Pobreza, Esportes e Lazer 
- SEMPRE;
c).Diva Maria Souza Santos- Ordem dos Advogados da Bahia- OAB;
d).Daniela Rodrigues Cova- Assessoria  técnica do CMI.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SALVADOR, em 11 de novembro de 2021.

DANIELA SIMÕES MENEZES
Presidente.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador - COMSEA 

EDITAL 002/2021-COMSEA/SSA

Processo Eletivo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador COMSEA-

SSA.

A Comissão do Processo Eleitoral de Membros para o COMSEA/SSA torna público a lista das 

Instituições Habilitadas para o biênio 2021/2023.

01- Associação Humana Povo Para Povo Brasil

02- Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região - CRN-5

03-Sindicato dos Nutricionista no Estado da Bahia -SINDINUT

04-Centro Comunitário Batista Clériston Andrade - CECOM

 05-Lar Fabiano de Cristo

 06-Associação Beneficente HEBROM

 07- SESC Mesa Brasil

 08-Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo

 09-Associação Projeto Social Patrulha do Bem

 10-Universidade do Estado da Bahia - UNEB

 11-Associação Beneficente Metropolitana

 12-Associação Criança e Família

 13-Grupo SILOÉ  

 14-Associação Beneficente Cultural e Religiosa Filhos de Flaviana Bianc

 15- Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia

No Capítulo VII do Edital de Chamamento Público 001/2021 COMSEA/SSA, publicado do Diário Oficial 

do Município, sob o N°8.131, de 09 à 13 de outubro de 2021, pgs.07,08,09, reza no Art.10 Compete a 

Comissão Eleitoral “Conduzir o processo eleitoral e deliberar sobre tudo que se fizer necessário para 

o seu andamento e dar amplo conhecimento ao pleno sobre os encaminhamentos.

Salvador, 22 de novembro de 2021

SHALON HAMILTON CHALEGRE LAGES
Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer.

TÂNIA MARA BURANELLI SOARES
 Secretaria Municipal da Saúde

MARIA DAS GRAÇAS WANDERLEY CRUZ
Fórum Baiano de Direito Humano a Alimentação Adequada-FBDHAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 348ª

Ao vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, reuniram- se em Assembleia Geral 

Ordinária de número 348ª, às 9h20min, através do aplicativo Microsoft-Teams, os membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1- Tatiane/SEGOV; 2-Claudio/SEFAZ; 

3- Ana Paula/SMED; 4-Ana Batista/SEMOB; 5-Sheilla e Luciana/SPMJ; 6-Mateus/Hora da Criança; 

7-Renildo e Brisa/IBCM; 8-Gildásio e Cintia/ACOPAMEC; 9-Ailton e Edileuza/AEEC 10-Sarita/FJS; 

11-LeuBrasil/União Santa Cruz; 12-Michele/Associação Ballet Esperança; 13-Adriana/SEMPRE; 

14-Eliene/SMS, conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1-Aprovação da  ata  da AGO 

347ª; 2-Relato das câmaras técnicas; 3- Relato das comissões;4- Fluxo da Escuta Especializada; 5 - 

FOCAS; 6- O que ocorrer. A presidenta saúda a todos os presentes e inicia com a chamada para 

verificação de quórum. Na sequência avisa sobre resgate da deliberação do Colegiado sobre a 

participação de todos os convidados com direito a fala, porém somente os Conselheiros de Direito 

terão direito a voz e voto e solicitação de tempo máximo de 05 minutos, para falas, na tentativa de 

otimizar o tempo. Avisa sobre a substituição da conselheira Marilia Andion (SMED), por Luiza Helena 

da Silva Falcão e informa sobre o Projeto Vem Viver, da OSC Humana Brasil, aprovado para 

financiamento com recurso internacional, onde participou juntamente com a OSC Plan Internacional, 

sendo selecionada dentre várias OSCs da região Norte/Nordeste. O projeto visa mostrar as boas 

práticas realizadas com crianças e adolescentes, com vistas à redução da mortalidade infantil. O 

projeto já foi iniciado, tem prazo de execução de 12 meses e será apresentado a este CMDCA em data 

oportuna. Também comunica que o Banco do Nordeste está com edital FIA aberto, as inscrições 

encerram-se em 31/10/2021, até o momento somente 02 (duas) OSCs solicitaram chancela para 

participarem da seleção. As duas já possuem projetos aprovados no banco de projetos, de acordo 

com a Resolução 015/2019. A IBCM solicitou renovação do projeto por mais 02 (dois) anos, em virtude 

do vencimento em 28/11/2021. Caso mais alguma instituição tenha interesse em participar, o 

Conselho está à disposição para contribuir da melhor forma possível, então está incluindo na pauta 

do que ocorrer para que possa tratar desse assunto sem prejuízo da pauta estabelecida para o dia de 

hoje. Segue com o primeiro ponto de pauta: 1- Aprovação da ata AGO 347ª, que foi encaminhada 

previamente para todos os conselheiros. Aprovada por unanimidade. 2º ponto de pauta-Relato das 

Câmaras técnicas: a) Câmara Técnica de Registro e Inscrição - Tatiane (SEGOV) informa que vai 

passar a fala ao coordenador Ailton, em virtude dele estar responsável pela comissão de atualização 

das Resoluções dos indicadores de qualidade, que tratam sobre registro e inscrição de programas de 

atendimento, logo ele está mais preparado para trazer essas informações. Ailton (AECC) saúda a 

todos e informa que é importante deixar claro o andamento que tem sido realizado, pois, acabou 

trabalhando em cima da reformulação da Resolução 01/96, uma resolução antiga que acabou dando 

um pouco mais de trabalho porque foi necessário realizar várias pesquisas para atualização da 

mesma. A dinâmica utilizada foi a divisão, por capítulos, entre os conselheiros e eles trouxeram suas 

contribuições e pesquisas, daí foi criada uma comissão para fazer essa junção, mas quando pararam 

para analisar percebeu que era preciso pesquisarem um pouco mais, para que a resolução se torne 

mais acessível e resolutiva, de forma que atenda as expectativas dentro da realidade do dia a dia do 

CMDCA e das instituições que vão solicitar esse registro/renovação. Então, a equipe técnica foi 

inserida, nessa comissão, para esclarecer a dinâmica do dia-a-dia das solicitações de registro e 

renovação. A minuta da Resolução já está pronta, ela foi encaminhada para os conselheiros de direito, 

que fazem parte desta câmara, analisarem e fazerem suas contribuições para no dia 28/10, ser 

reanalisada e decidido se já pode ser apresentada em Assembleia. Automaticamente foram também 

analisados os formulários que são utilizados, assim como vai ser analisado a Resolução 02/96, que 

trata dos indicadores de qualidade e o site do CMDCA, possivelmente será utilizada a mesma 

dinâmica para ambos. Essa revisão de todo processo é importante para que haja uma harmonia, um 

casamento entre as resoluções, o site e o CMDCA. Abre para perguntas e contribuições. Tatiane 

(SEGOV) parabeniza e acha coerente a atualização do site. Como não houve nenhuma solicitação de 

fala, passa para: b) Intercâmara técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo - Edileuza (AECC). 

Informa que em virtude do aumento das demandas foram realizadas duas reuniões, sendo que no dia 

06/10/2021, foi realizada reunião extraordinária com a seguinte pauta e deliberações: 1-Análise das 

readequações realizadas no Projeto Mídia de Maré da OSC Mão Amiga - deliberado realizar novo 

atendimento na próxima reunião; 2- Análise diligência IPGA- Após debruçar sobre os processos a 

intercâmara verificou que a diligência solicita correção de relatório e parecer realizado pela técnica 

Maria Mídia (CMDCA). Deliberado pelo envio do relatório resposta já realizada pela técnica; 3-Análise 

Projeto Informática para renovação da OSC Hebrom - Deliberado convidar representante para 

atendimento e orientações na próxima reunião; 4-Análise proposta do CT para LOA e PPA- Em virtude 

da saída justificada da conselheira Mianga, que estava substituindo Matheus (férias), não foi possível 

discutir a pauta por falta de esclarecimentos sobre alguns pontos; 5-Análise Projeto Gol de Esperança 

da OSC ADRA Leste- em virtude do avançar da hora , não foi possível realizar a análise. A 

coordenadora da sequência informando que no dia 13/10/20121, foi realizada a reunião ordinária da 

Intercâmara com a seguinte pauta e deliberações: 1-Atendimento representante da OSC Mão Amiga, 

referente as alterações realizadas no Projeto Mídia de Maré, conforme solicitação desta Intercâmara. 

Alterações realizadas e  projeto aprovado para captação externa de recursos, de acordo com 

Resolução 015/2019 e contexto atual.2- Atendimento representante da OSC HEBROM - atendimento 

do representante, que foi devidamente orientado sobre alterações que serão necessárias e retorno 

do projeto para nova avaliação; 3-Análise proposta do CT para LOA e PPA- foram discutidas as 

propostas realizadas, mas alguns questionamentos não puderam ser respondidos por essa razão foi 

deliberado reapresentação da proposta com base em pesquisa atual.  4-Análise dos projetos da OSC 

Dom Bosco e ADRA Leste - Não foram realizadas por falta de tempo hábil; 5-Relatório gerencial do 

FMDCA de setembro 2021, com descrição dos recursos disponíveis e provisionados, apresentado 

pela técnica Rita Rios (FMDCA)Deliberado: 1-Oficiar OSC Mus-e Brasil para apresentar projeto no 

valor disponível de R$ 34.291,29, voltado para oficina de informática, conforme estabelecido em 

acordo firmado entre este CMDCA e a OSC; 2- Sobre os recursos pequenos, captados 2019/2020/2021, 

foi sugerido verificar possibilidade do repasse direto para as OSCs desenvolverem ações de acordo 

com o decreto municipal de calamidade pública e dentro das normatizações jurídicas se assim for 

possível e caso não seja possível, do ponto de vista jurídico, solicitar que as OSCs abram mão desses 

recursos para somar ao montante maior e assim se pensar em um novo edital de chamamento 

público; 3- Deliberar sobre doação recebida do Itaú Consignado e Itaucard, no valor de R$ 150.000,00 

(cento cinquenta mil reais), para somar ao montante citado acima, caso haja possibilidade de um 

novo edital de chamamento público. Tatiane (SEGOV) informa que gostaria de apresentar duas 

contribuições, antes de abrir para discussões: primeiro pergunta sobre a deliberação referente aos 

recursos pequenos recebidos pelas instituições, se seria manter um diálogo com as OSCs sobre 

essas doações, no que a conselheira Sheilla (SPMJ) confirma que sim, seria uma consulta jurídica 

para verificar a possibilidade de utilização desses pequenos recursos para que possa ser utilizado 

ainda dentro desse contexto de pandemia e caso não seja possível ver a possibilidade das OSCs 

declinar desses recursos para que o mesmo possa se juntar ao montante maior e ver a possibilidade 

de um novo edital para financiamento de novos projetos. Tatiane (SEGOV) pergunta se a intercâmara 

tem alguma sugestão. Sheilla (SPMJ) a sugestão é que possa ser direcionado para insumos ou ações 

de enfrentamento da covid 19, mas dentro do que preconiza o decreto emergencial de calamidade 

pública. Edileuza (AEEC) pergunta se a ideia é reverter essas doações em ações pontuais com foco no 

momento pandêmico, pois não têm condições de se fazer projetos com um valor tão pequeno. Sheila 

(SPMJ) confirma. Tatiane (SEGOV). Informa que quis reforçar a pergunta por que estamos com tempo 

corrido para fazer ações que envolvam justificativa de pandemia, cita o caso de Brumado, que 

amanheceu com a notícia de não obrigatoriedade de utilização do uso da máscara, então não sabe 

como será daqui para frente, por isso, caso haja aprovação desse relatório da Intercâmara é 

necessário correr para agilizar o processo. Diz que talvez fosse interessante a instituição já enviar a 
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proposta e ela ser remetida para o procurador ver a possibilidade, para otimizar o tempo ou se  

marca  logo reunião com os representantes dessas instituições para tratar de forma mais acertativa 

e informa que o valor de doação do Itaú Social é de R$ 125 mil, já abatida a retenção do Fundo e em 

virtude de não ter sido destinado para nenhum projeto ou instituição ela sugere adicionar ao 

montante do edital de R$ 1.600,000,00 (um milhão e seiscentos mil) Sheilla( SPMJ) sugere a data de 

27/10/2021, pela tarde, com dependência da disponibilidade dos membros da intercâmara. Tatiane 

(SEGOV) solicita a confirmação o mais breve possível para dar tempo oficiar as instituições. Sheilla 

(SPMJ) informa que vai verificar disponibilidade com os demais membros e informar, tão logo tenha 

definição. Tatiane (SEGOV) faz a votação e o relatório da Intercâmara de Politicas Públicas, Orçamento 

e Fundo é aprovado por unanimidade. Na sequência passa para c) Câmara técnica de Infraestrutura 

e Legislação - Mateus (Hora da Criança) informa que a reunião ainda não havia acontecido e por esse 

motivo não havia o que ser apresentado. Tatiane (SEGOV) passa para a pauta de nº 03 -Relato das 

comissões: Sheilla( SPMJ) Em relação a FETIPA houve reunião logo na primeira semana do mês de 

outubro, em decorrência das atividades do mês da criança , o FETIPA trabalhou com a didática da 

contação de histórias com questões referente ao enfrentamento e combate ao trabalho infantil, onde 

foram realizados alguns encontros de forma remota no grupo da UNEB com crianças e adolescentes; 

diz que ainda está ocorrendo discussões referente a situação daquela explosão de fogos , ocorrida no 

município de Santo Antônio de Jesus, onde foi constatado crianças e adolescentes entre as vítimas, 

que estavam em situação de trabalho no interior da fábrica, houve  o julgamento pela corte 

internacional e por conta disso está havendo esse acompanhamento de ações de enfrentamento ao 

trabalho infantil  nesse município; No grupo das meninas também tem acontecido algumas ações no 

dia 11/10, dia da menina, ocorreram algumas comemorações. Renildo (IBCM) sobre sua participação 

junto com a conselheira Cintia (ACOPAMEC) no Grupo LGBTQIA+ ele não pôde participar da última 

reunião e Cintia (ACOPAMEC) não estava presente, pois teve que ir ao médico, por esse motivo 

passará os informes sobre a mesma na próxima assembleia. Tatiane (SEGOV) em relação ao GT 

Shopping haverá reunião no dia 29/10, às 14h, houve uma parada nas reuniões, em virtude do 

aumento das demandas do CMDCA, mas já vai retomar as atividades e o diálogo; em relação a 

comissão da Dispensa do Chamamento Público, informa que já houve a publicação no site do CMDCA,  

na aba transparência, através da Resolução 038/2021, alerta sobre os anexos que servirão de 

modelos  e sobre o prazo de inscrição que vai de 25/10/2021 a 04/11/2021; Em relação ao Edital de 

chamamento público, vai esperar se avança no diálogo com as instituições com recursos pequenos 

para ver se integra o montante do recurso, embora não tenha relação direta com a pandemia , 

entende que é importante o lançamento do edital, ainda esse ano. Renildo (IBCM) pergunta sobre uma 

deliberação da comissão sobre a extinção do projeto básico, ficou acordado que  só cobraria o plano 

de trabalho. Tatiane (SEGOV) diz que não se recorda dessa deliberação, mas como tem o indicativo do 

procurador, pode se tentar uma consulta informal pra ver a possibilidade de tirar ou não, pra não ter 

a questão do aspecto legal. Renildo (IBCM) diz que na Lei e nos próprios regulamentos da SPMJ só 

exige o plano de trabalho, por isso se chegou a essa conclusão e até mesmo visando a redução de 

trabalho e gastos desnecessários. Tatiane (SEGOV) diz que precisa confirmar primeiro com a 

procuradoria e a SPMJ, para que não se faça nada que possa estar invalidando o processo. Diz que é 

a primeira vez que o CMDCA está acessando esse dispositivo e se não houver nenhum impedimento 

já republica com a supressão do projeto básico. Edileuza (AECC) pergunta se haverá um momento 

especifico para tirar dúvidas, assim como aconteceu com o outro edital ou se é possível tirar essas 

dúvidas na assembleia. Renildo (IBCM) diz que o ideal é que as dúvidas possam ser encaminhadas 

para a comissão, por e-mail, para análise e posterior deliberação, antes da abertura das inscrições.  

Tatiane (SEGOV) informa que em relação a reunião para dirimir as dúvidas, assim como foi feita com 

o edital do MPT, não sabe informar se caberia na dispensa, por ser um dispositivo novo para o CMDCA, 

não se sente segura. Então fica definido o envio das dúvidas através do e-mail do CMDCA. Segue com 

informe sobre o Processo Complementar de Escolha para Conselho Tutelar - O CMDCA precisa 

deliberar sobre a Resolução 40/2020, que trata sobre processo simplificado para conselheiros 

suplentes e que tem validade até o dia da posse dos novos Conselheiros Tutelares, oriundos do edital 

002/2019. A posse está prevista para acontecer no dia 26/10/2021, porém, mesmo com esse 

Processo Complementar não se conseguiu o número suficiente de suplentes para fechamento das 

vagas. Daí vai ser necessário verificar de que forma vai ser realizado um novo processo para 

substituição dos conselheiros que vão precisar tirar férias a partir de janeiro de 2022.  Informa que a 

partir de janeiro de 2022 as férias já poderão ser programadas para início de cada mês, porque em 

virtude da posse ter sido realizada no dia 10/01/2021, as férias estavam sendo realizadas sempre a 

partir daí. Renildo (IBCM). Essa escolha dos suplentes era realizada através de contato direto com os 

suplentes, porém o Ministério Público solicitou que fosse realizada de forma mais objetiva para 

evitar questionamentos, daí foi feito a Resolução utilizando o critério do barema para realizar os 

cálculos. Sugere que seja utilizado o mesmo critério ou algo semelhante. Tatiane (SEGOV) concorda 

porque facilita o trabalho e é de forma objetiva. Pergunta quantos dias seriam preciso para as 

inscrições. Renildo (IBCM) sugere que seja de 05(cinco) dias, mas publicado previamente para 

conhecimento de todos. Tatiane (SEGOV) segue com votação: Aprovado por unanimidade. Informa que 

a posse está prevista para acontecer no gabinete do prefeito, aguarda a confirmação do horário, para 

distribuir os convites e garantir a presença dos conselheiros que fazem parte da comissão e dos 

conselheiros que serão empossados (05 titulares e17 suplentes). Possivelmente o evento será 

realizado de forma hibrida para que todos possam participar. Pauta de nº04 Fluxo da Escuta 

Especializada - Sheila (SPMJ) informa que o município está no Processo de implantação da Escuta 

Especializada de Salvador e neste momento o Comitê está trabalhando na discussão e construção do 

fluxo , na realização da escuta propriamente dita. O Tribunal de Justiça conseguiu concluir na semana 

passada o fluxo deles e agora é necessário construir o fluxo do SGD-Sistema de garantias de direitos. 

Na data de ontem foi realizada reunião para discutir a minuta, mas não foi possível finalizar, estavam 

presentes na reunião vários órgãos e representantes da sociedade civil e a próxima reunião está 

agendada para o dia 05/11/2021, onde se pretende finalizar a construção desse fluxo. Tatiane 

(SEGOV) agradece as contribuições das conselheiras, Brisa Dórea e Sheilla Alban, parabenizando as 

pela representação. Pauta de nº 05 - FOCAS Mateus (Hora da Criança) comunica sobra a parceria 

firmada com o Projeto Axé e o Banco Itáu, onde serão distribuídos 10 mil livros de histórias infantis, 

cedidos pelo Banco Itaú, para distribuição nas entidades. Convida a todos que tiverem interesse 

ficarem atentos as comunicações que estão sendo realizadas no grupo de watsapp. No que ocorrer 

Tatiane (SEGOV) retoma o informe acima referente a solicitação das OSCs LABCMI e IBCM que 

solicitaram chancela dos projetos Quarto Mágico e Roda Ginga respectivamente, para participarem 

do Edital FIA Banco do Nordeste. Salienta que a IBCM solicitou a renovação, por mais dois anos, do 

referido projeto, que se encontra no banco de projetos desde novembro de 2019, com vencimento no 

dia 28/11/2021, de acordo com a Resolução 015/2019. Aprovado por unanimidade. Aproveita para 

convidar a todos para o Mutirão da Cidadania que vai acontecer no dia 23/10/2021, das 08 às 15h, na 

Rua da Paz em coutos - Subúrbio 360, onde serão ofertados serviços jurídicos e sociais, que vão 

contribuir para o fortalecimento das famílias, paternidade responsável, garantia da inclusão social e 

o acesso à justiça e aos direitos humanos. A ideia é iniciar com esse projeto piloto e estender para os 

demais bairros de Salvador.  Em relação à retomada das atividades, comunica que a resolução já foi 

publicada, inclusive integra a resolução o diálogo com as instituições para o recebimento das 

orientações, com disponibilização de técnicos do CMDCA e SPMJ, para retomada com segurança. As 

decisões estão ficando a cargo das instituições, que tem a autonomia de decidir o melhor momento 

de retornar. Eliana (convidada) saúda a todos e agradece pela oportunidade em participar da 

mencionada reunião, dizendo que foi muito proveitosa. Carlinda (convidada) parabeniza o CMDCA 

pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo e pela lisura no edital do MPT. Em relação a reunião, 

agradece e ratifica a fala da convidada Eliana. Marcos Vinicius (CT IX).  Agradece a oportunidade, diz 

que assim como na gestão anterior, essa gestão tem desenvolvido um excelente trabalho. Informa 

que o Conselho Tutelar se fará presente no Mutirão que será realizado no sábado e aproveita para 

convidar a todos para o I Fórum do Subúrbio, para discussão sobre a erradicação do trabalho Infantil, 

que será realizado no dia 06/11/2021. Tatiane (SEGOV) agradece as falas e diz que é muito importante 

esse reconhecimento, assim como as críticas porque servem para o crescimento. Agradece a 

participação de todos e declara encerrada a sessão da AGO 348, às11h, desejando a todos um ótimo 

almoço.

Salvador, 20 de outubro de 2021.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO

Presidenta do CMDCA Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 239/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, com fulcro na Lei Municipal nº 

076/2020, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 01 de janeiro de 2021, na Lei nº 

8.915/2015, no Decreto nº 29.921 de 05 de julho de 2018, que dispõe sobre a Política Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador, 

tendo em vista o que consta no Processo 5911000000 - 1016 / 2021 de 14/01/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Licença Ambiental de Operação nº 2021-SEDUR/CLA/LO-08, pelo prazo 

de 03 (três) anos, a TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ: Nº 09.625.762/0003-

10, para operação da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE, com vazão média de 2,81 l/s, do 

empreendimento Residencial Colina das Flores, enquadrado no Programa Minha Casa, Minha Vida 

- PMCMV do Governo Federal, localizado na Avenida Aliomar Baleeiro,  nº 7835, Nova Brasília, neste 

município, delimitado pelas coordenadas geográficas 12°55’09.81”S e 38°24’05.78”O; 12°55’10.97”S 

e 38°24’05.46”O; 12°55’11.92”S e 38°24’03.71”O; 12°55’11.27”S e 38°24’02.18”O (Datum SIRGAS 

2000), mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:

 I. Manter a SEDUR sempre informada de qualquer alteração e/ ou demais obras realizadas durante 

vigência da licença;

II. Manter o Manual prático de operação e manutenção da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE 

em local de fácil acesso, devendo realizar a capacitação dos funcionários para sua implementação. 

Apresentar, semestralmente após o início da operação da ETE, relatório da execução do manual 

consubstanciado com os registros fotográficos e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

III. Apresentar, quando da entrega da responsabilidade pela operação da ETE a terceiros, comprovação 

de instrução dos novos responsáveis sobre manutenção e operação da ETE, sobre o cumprimento 

das condicionantes, bem como a sua regularização (transferência de titularidade da LO);

IV. Lançar efluentes no corpo de água receptor obedecendo às condições, padrões e exigências 

dispostos na Resolução CONAMA nº 430/2011 para os demais parâmetros não outorgados por 

diluição (os parâmetros outorgados por diluição, conforme Portaria INEMA n°. 17.280/18 são 

DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes); 

V. Manter no empreendimento e apresentar, semestralmente após o início da operação da ETE, 

relatório do monitoramento consubstanciado com laudos de análises laboratoriais (realizadas 

em instituição devidamente acreditada pelo INMETRO) do efluente bruto e tratado a ser lançado 

para os parâmetros: temperatura; alcalinidade; pH; ácidos graxos voláteis; sólidos totais; sólidos 

sedimentáveis; produção de biogás; OD; DQO; DBO5,20; nitrato; nitrito; amônia; fósforo total; cloro 

residual e coliformes termotolerantes, com frequência: diária; semanal, quinzenal e mensal 

(conforme quadro 4.1 do manual de operação e especificações técnicas), de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 430/2011,que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA;

VI. Adotar medidas de controle de odores, devendo os gases gerados no reator UASB passar, 

previamente, por tratamento por meio de carvão ativado, antes de serem lançados na atmosfera, de 

forma a atender a Resolução CONAMA nº 382/2006;

VII. Elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, devendo 

apresentar, semestralmente, os relatórios de execução acompanhado das planilhas de controle 

da geração e disposição dos resíduos (sólidos retidos no processo de gradeamento, areia, lodo, 

embalagens dos produtos químicos, entre outros), e acompanhado da documentação comprobatória 

da destinação dos resíduos para empresa habilitada, devendo ainda, em atendimento à Portaria 

nº 280, 29 de julho de 2020, se cadastrar no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos - SINIR e emitir através do site disponibilizado pelo Ministério de Meio Ambiente, os 


