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b). Kátia Gesteira do Amor Divino - Serviço Social do Comercio- SESC/AR/BA; 

c). Emanuele da Silva Medeiros - Lar Fabiano de Cristo/ Casa de Eugenia.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, 22 de junho de 2021.

DANIELA SIMÕES MENEZES 

Presidente.

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

PORTARIA Nº 017/2021

A presidente de uma das Comissões de Sindicância do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA, no uso das suas atribuições, nos termos Resolução 003/ 2021 e em 
conformidade com a Lei 6266/03.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os conselheiros tutelares Daniela dos Santos Lírios e Mariana de Matos Bispo 
nascimento, nos termos do art. 71, §2º, para que atuem como defensoras dativas, no processo de 
sindicância PR-SPMJ 509/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Salvador, 23 de junho de 2021.

ELIENE DE ASSIS CAMPOS
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 79/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO com fulcro na Lei 

Complementar Municipal nº 076/2020 de 30 de dezembro de 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 PR 

5911000000-26857/2020 de 25/11/2020, referente à Prorrogação de Prazo de Validade (PPV) da 

Licença Ambiental nº 2018/SEDUR/CLA/LU-097 publicada no Diário Oficial do Município nº 7.090, 

em 12 de abril de 2018, através da Portaria SEDUR nº 182/2018 vinculada ao PR 5911000000 - 62760 

/ 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Prorrogação de Prazo de Validade da Licença Ambiental nº 2018/

SEDUR/CLA/LU-097 por mais 03 (três) anos, à MONVERT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 15.657.234/0001-83, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, nº13.223, Hangar 

Business Park, Edf. Hangar 6, Sala 405, São Cristóvão, para continuidade das obras de implantação 

do empreendimento multiresidencial denominado Residencial Horto Florestal, composto por 

duas torres (Torre Auvérnia e Torre Borgonha), com respectivamente 34 e 36 pavimentos, sendo 

dois apartamentos por andar, o que totalizará 140 unidades habitacionais, localizado na Rua Estácio 

Gonzaga, s/n, Horto Floresta, Salvador-Ba, com área de terreno de 10.910,47 m² e 59.261,15 

m² de área construída coordenadas geográficas 13º00’11,32’’S, 38º29’19,20’’O; 13º00’09,56’’S, 

38º29’13,43’’O; 13º00’13,13’’S, 38º29’23,43’’O; 13º00’15,79’’S, 38º29’24,43’’O; 13º00’13,90’’S, 

38º29’21,99’’O  (Datum SIRGAS 2000), mediante o cumprimento da legislação vigente e mantendo-se 

os condicionantes da Licença Ambiental nº 2018-SEDUR/CLA/LU-097.

Art. 2º A competência para a concessão desta prorrogação está fundamentada no art. 

122 da Lei municipal nº 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável.

Art. 3º Estabelecer que esta Prorrogação de Prazo de Validade e demais licenças e 

autorizações referentes ao empreendimento sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEDUR e 

demais órgãos do Poder Público.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 31 de março 

de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO 

Secretário

PORTARIA Nº 102/2021

O SECRETARIO 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 - 28487 de 17/12/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA nº 2018-SEDUR/

CLA/LU-114, publicada no DOM nº 7.105, através da Portaria nº 246/2018, pelo prazo de 03 

(três) anos, a VEIGA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ: nº 13.163.625/0001-

70, para continuar operando o posto de venda de combustíveis com tancagem de 45 m³ de 

combustíveis líquidos, localizado na Praça Conselheiro João Alfredo, s/n, Pau Miúdo, Salvador - 

Ba, sob as coordenadas geográficas 12°57’31.97”S,38°29’18.91”O; 12°57’32.22”S, 38°29’19.04”O; 

12°57’32.18”S, 38°29’19.02”O; 12°57’31.90”S, 38°29’19.09”O (Datum SIRGAS 2000), mediante o 

cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes a contar desta publicação:

I. Manter esta SEDUR, sempre informada de qualquer alteração e/ ou demais obras 

realizadas, durante vigência da licença;

II. Apresentar, semestralmente, os relatórios de execução do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), consubstanciado com a descrição do manejo dos resíduos (embalagens 

de plásticas; óleo usado/contaminado; resíduos classe I; lâmpadas; pilhas; baterias; filtros; sucatas; 

papel e papelão; embalagens de lubrificantes; borras oleosas da SAO; areia contaminada; estopas 

contaminadas; EPI´s usados, entre outros), 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 Manifestos de 

Transporte de Resíduos - MTR, que deverão ser anexados ao referido relatório de execução do PGRS; 

III. Realizar a coleta seletiva dos resíduos sólidos, devendo preferenciar a destinação dos 

resíduos recicláveis para uma cooperativa devidamente reconhecida pelo Poder Público Municipal e 

adotar a logística reversa de acordo com a Lei nº 12.305/10, devendo anexar no relatório de execução 

do PGRS os comprovantes da destinação; 

IV. Armazenar as lâmpadas fluorescentes queimadas, até que obtenha volume suficiente 

para ser coletado por empresas habilitadas e licenciadas, que realizem a descontaminação 

e a destinação adequada das mesmas, devendo anexar no relatório de execução do PGRS os 

comprovantes da destinação; 

V. As embalagens vazias de produtos automotivos, deverão previamente à reciclagem 

ou descarte, ser completamente escoadas e inutilizadas, através de perfuração e amassamento, de 

modo a evitar a sua reutilização inadequada, conforme item 6.12 da Norma Técnica NT-02/2006, 

aprovada pela Resolução CEPRAM Nº. 3656 de 25/08/2006 devendo realizar a logística reversa das 

embalagens vazias de óleo lubrificantes e armazená-las em coletor de cor laranja, de acordo com a 

Resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001;

VI. Destinar as borras dos separadores água/óleo para empresas rerrefinadoras 

devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conforme com a Norma Técnica NT-

02/2006, aprovada pela Resolução Cepram Nº. 3656 de 25/08/2006;

VII. Apresentar, anualmente, laudo de eficiência do sistema Separador de Água e Óleo - 

S.A.O. Estas avaliações deveram ser feitas por meio de análises do afluente e efluente do mesmo 

e a taxa de remoção de poluentes, conforme as recomendações da Resolução Conama nº 430 e as 

amostras terá que ser coletadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro. O Laudo deverá conter a 

identificação, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável técnico pela coleta 

das amostras, análise laboratorial e interpretação dos resultados;

VIII. Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e 

sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamentos, corrosão 

em tanques subterrâneos, tubulações e respiros dos tanques subterrâneos de acordo com as 

Normas Técnicas da ABNT, devendo apresentar, anualmente, relatórios de manutenção preditiva e 

preventiva dos equipamentos;

IX. Realizar a limpeza periódica dos SUMPs (câmaras de contenção) das bocas de 

descarga, visita dos tanques de combustíveis e bombas, do sistema Separador de Água e Óleo - S.A.O 

e de todas as canaletas, com frequência adequada para garantir sua eficiência, devendo apresentar, 

anualmente, relatórios consubstanciados com registro fotográfico;

X. Continuar realizando o Programa de Educação Ambiental - PEA voltado para os 

colaboradores da empresa, o qual deverá ser executado, conforme as diretrizes do Termo de 

Referência (TR) disponível no site da SEDUR em serviços - formulários. Apresentar à SEDUR/PMS, 

semestralmente, relatórios acompanhado de registros fotográficos das ações adotadas, cópias do 

material utilizado, currículos dos profissionais que realizaram as ações e lista de presença com 

assinatura dos participantes;

XI. Manter sempre atualizado, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -AVCB, Plano de 

Emergências Ambientais - PEA e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  - PPRA, devendo 

informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que 

possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais 

riscos e para proteger-se dos mesmos, conforme a NR-9;

XII. Adotar medidas de controle de ruídos, devendo cumprir as exigências da Resolução 

Conama 01/90 e os limites fixados pela NBR 10151, em relação aos níveis de ruído emitidos pelas 

instalações e equipamentos do posto;

XIII. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual - 


