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PORTARIA Nº 13/2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ, no uso 
das suas atribuições;

RESOLVE:
Designar o servidor GUSTAVO FIGUEIREDO MERCES, matrícula 3087155, para desempenhar a função 
de Ouvidor-Servidor, não remunerada, sendo considerada de relevante interesse público, vinculada 
a Ouvidoria Setorial da SPMJ.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, 14 
de junho de 2021. 

FERNANDA SILVA LORDÊLO
Secretária Municipal de Políticas para Mulheres Infância e Juventude

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

PORTARIA 014/2021

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das 

suas atribuições, nos termos das Leis Municipais 4.231/1990, c/c 5.204/1996.

RESOLVE:

Artigo 1. Desincompatibilizar a pedido, o Sr. Márcio Nepomuceno da Silva do Conselho Tutelar XV a 

partir de 15/06/2021 à 29/08/2021 devido ser candidato do processo de escolha para conselheiro 

tutelar triênio 2021-2024, devendo retornar as atividades dia 30/08/2021.

 

Artigo 2. Convocar a suplente Sandra Santos de Santana para continuar a substituição no Conselho 

Tutelar XV de 9/07/2021 a 29/08/2021.

Salvador, 17 de junho de 2021.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 109/2021

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 nº 5911000000 - 27552 / 2020 de 04/12/2020.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença de Implantação nº 2021-SEDUR/CLA/LI-05 válida pelo prazo de 04 

(quatro) anos, o ALIANÇA DA BAHIA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ 37.220.511/0001-29, para 

execução de obras de reforma e ampliação em estabelecimento de saúde - Hospital Aliança, em 

terreno com área total de 61.964,56 m², e área construída total após ampliação de 71.674,50 m² e 

área ocupada total após ampliação: 17.779,51 m², sito à Av. Juracy Magalhães Júnior, 2096, Horto 

Florestal (conforme Lei Municipal 9.278/2017 o bairro oficial é Chapada do Rio Vermelho), sob as 

Coordenadas Geográficas: 12° 59’ 58.73” S e 38° 28’ 46.87” O; 12° 59’ 57.86” S e 38° 28’ 45.98” O; 13° 

0’ 1.918” S e 38° 28’ 42.05” O; 13° 0’ 2.095” S e 38° 28’ 42.21” O; 13° 0’ 2.146” S e 38° 28’ 42.68” O; 

13° 0’ 2.163” S e 38° 28’ 42.83” O; 13° 0’ 2.169” S e 38° 28’ 43.03” O; 13° 0’ 2.197” S e 38° 28’ 43.09” 

O; 13° 0’ 2.612” S e 38° 28’ 43.63” O; 13° 0’ 2.699” S e 38° 28’ 43.73” O; 13° 0’ 2.923” S38° 28’ 43.91” 

O e 13° 0’ 3.415” S e 38° 28’ 44.26” O; 13° 0’ 3.978” S e 38° 28’ 44.74” O; 13° 0’ 4.447” Se 38° 28’ 

45.18” O; 13° 0’ 5.104” S e 38° 28’ 46.17” O; 13° 0’ 5.348” S e 38° 28’ 46.57” O; 13° 0’ 5.610” S e 38° 

28’ 46.99” O; 13° 0’ 6.103” S e 38° 28’ 47.79” O; 13° 0’ 6.202” S e 38° 28’ 47.97” O; 13° 0’ 6.360” S e 38° 

28’ 48.35” O; 13° 0’ 6.633” S e 38° 28’ 50.06” O; 13° 0’ 6.698” S e 38° 28’ 50.39” O; 13° 0’ 7.034” S e 38° 

28’ 51.46” O; 13° 0’ 7.450” S e 38° 28’ 52.94” O; 13° 0’ 6.294” S e 38° 28’ 53.46” O; 13° 0’ 6.308” S e 38° 

28’ 53.50” O; 13° 0’ 5.104” S e 38° 28’ 53.97” O; 13° 0’ 1.825” S e 38° 28’ 55.27” O; 13° 0’ 1.150” S e 38° 

28’ 53.47” O; 13° 0’ 0.905” S e 38° 28’ 52.55” O; 13° 0’ 0.793” S e 38° 28’ 52.12” O; 13° 0’ 0.456” S e 38° 

28’ 50.82” O; 12° 59’ 59.87” S e 38° 28’ 48.89” O; 12° 59’ 59.17” S e 38° 28’ 47.61” O; 12° 59’ 58.40” S 

e 38° 28’ 46.91” O; 12° 59’ 58.73” S e 38° 28’ 46.87” O (Datum Sirgas 2000), mediante o cumprimento 

da legislação vigente e dos seguintes condicionantes, a contar desta publicação:

I. Qualquer mudança promovida no projeto, efetuada durante a vigência da licença ambiental 

ora emitida, que venha a alterar a condição original licenciada e causar interferência, deverá ser 

previamente informada e aprovada pela SEDUR;

II. Priorizar a contratação de mão de obra dos bairros situados no entorno imediato do 

empreendimento (Áreas de Influência do empreendimento - AII, AID e ADA);

III. Executar o projeto com Acompanhamento Técnico da Obra-ATO, visando garantir o atendimento 

das normas técnicas existentes;

IV. Utilizar material de empréstimo, exclusivamente de jazidas comerciais devidamente licenciadas 

pelos órgãos ambientais competentes, mantendo Relatório Comprobatório com a localização das 

jazidas e áreas de bota-fora a serem utilizadas, priorizando o reaproveitamento de materiais na 

própria obra, sempre que for viável tecnicamente;

V. Realizar o correto manejo e destinação dos resíduos de construção e/ou demolição nas baias 

de forma limpa e organizada, incluindo resíduos porventura oriundos da demolição área de 

radiologia, devendo priorizar sempre que possível a reutilização e reciclagem dos resíduos Classe A 

(materiais cerâmicos, tijolos, azulejos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa, concreto 

e solos resultantes de obras de terraplanagem), como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002 e 

alterações e Lei Federal 12.305/2010 e regulamento. Caso não possam ser reutilizados na própria 

obra, encaminhá-los para usinas de reciclagem ou Aterros de Inertes;

VI. O requerente não deverá dispor os resíduos sólidos e os da construção civil em áreas não 

licenciadas, ou em corpos hídricos, na superfície do terreno ou em depósitos a céu aberto;

VII. Apresentar, durante a realização das obras, no prazo de 30 (trinta) dias, contados após cada 

período de 3 (três) meses da data de publicação desta Portaria, os Relatórios de Execução do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC), contendo planilhas de controle 

da geração e disposição dos resíduos sólidos, com comprovantes de destinação dos resíduos, para 

empresas devidamente habilitadas e licenciadas, acompanhado de ART do responsável técnico pelas 

informações;

VIII. Apresentar, antes do início das obras, cópia do Contrato celebrado com a empresa responsável 

pelo tratamento, transporte e disposição final dos resíduos da construção civil gerados a serem 

gerados;

IX. Transportar o material terroso em veículo devidamente equipado, monitorado e em perfeitas 

condições de trânsito e segurança, nunca ultrapassando a  capacidade instalada de carga, a qual 

deve estar sempre bem acondicionada e coberta de lona que evite o transbordo e/ou quedas do 

material nas vias;

X. Realizar a manutenção preventiva e corretiva permanente das máquinas e equipamentos em 

operação na obra, considerando a geração de ruídos, gases e odores e as condições de segurança 

operacional;

XI. Adotar medidas necessárias para a prevenção da geração de particulados provenientes da 

operação de máquinas e equipamentos (a exemplo, aspersão de água nas pistas de acesso, aspersão 

de água em cargas que liberem particulados, cobertura das cargas transportadas com pequena 

granulometria, etc.). Deverá apresentar, semestralmente, Relatório de implantação das medidas e do 

Monitoramento, como preconiza a legislação vigente, em especial as Resoluções CONAMA 382/2006 

e 436/2011, acompanhado de ART do responsável técnico pelas informações;

XII. Apresentar, semestralmente, durante o período das obras, Relatório de Monitoramento de Ruídos 

e Vibrações na intervenção e seu entorno imediato, controlando os níveis de ruídos gerados pelo 

funcionamento dos equipamentos, operando e mantendo em condições adequadas de funcionamento, 

acompanhado de ART do responsável técnico pelas informações;

XIII. Apresentar, semestralmente, durante o período das obras, Relatório de Execução de Ações de 

Controle de Erosões e Assoreamentos, que deve considerar os aspectos de estabilidade, controle de 

erosões e drenagem, acompanhado da ART do profissional responsável;

XIV. Realizar o abastecimento das máquinas e equipamentos, que não seja possível realizar em 

área externa ao canteiro de obra, somente em local devidamente impermeabilizado e utilizando-se 

de bacia de contenção móvel sob bocal de descarga de combustível dos equipamentos durante o 

abastecimento, de forma a conter possíveis vazamentos, atendendo todas as normas vigentes. Em 

caso de possíveis vazamentos, acondicionar o material retido na bacia em vasilhames apropriados 

e fazer sua correta destinação;

XV. Atender à Lei Municipal 5.354 de 28 de janeiro de 1998 que dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis 

e horários em que será permitida sua emissão, durante as obras. Adotando sempre medidas de 

controle que visem minimizar a geração de ruídos, com a utilização de equipamentos reguladores, 

quando necessário;

XVI. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Programa de Educação Ambiental (PEA) voltado para 

os operários da obra, devendo o mesmo ser elaborado com base nas orientações e diretrizes do 

Termo de Referência - TR para Elaboração do PEA, disponível no site da SEDUR, incluindo também 

medidas sanitárias de prevenção à contaminação por COVID-19. Adotar as diretrizes vigentes no 

PEA, durante a vigência das obras, e encaminhar,  semestralmente, RELATÓRIA DE EXECUÇÃO DO 

PEA, acompanhado da ART do profissional responsável, conforme TR;

XVII. Somente iniciar as obras após a emissão do Alvará de Construção, quando emitido por esta 

SEDUR, observando a legislação competente e as condicionantes do respectivo Alvará;

XVIII. Somente iniciar a obra após a emissão de (Autorização para Obra em Logradouro Público e/ou 

Especial), por esta SEDUR, observando a legislação competente e as condicionantes da respectiva 

Licença;

XIX. Somente iniciar as obras apos a emissão da Autorização para Supressão de Vegetação - ASV, 

por esta SEDUR, observando a legislação competente e as condicionantes da respectiva ASV. Em 

caso de supressão de necessidade de supressão novos vegetais, protocolar nova solicitação de ASV;

XX. A empresa deverá capacitar e fornecer equipamentos de proteção individual - EPI e de proteção 

coletiva aos funcionários, durante o período da obra, mantendo documentação comprobatória para 

fins de fiscalização;

XXI. Manter no canteiro de obas os seguintes documentos, para fins de fiscalização: Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho - 

PCMAT, de acordo com a NR-18 e Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional - PCMSO, e 

adotar as recomendações existentes nestes estudos;

XXII. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos in natura de qualquer natureza, gerados no 

canteiro de obras e em instalações de apoio, diretamente no solo, a céu aberto e nos cursos hídricos 


