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RENILDO BARBOSA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANISMO - SEDUR 

PORTARIA Nº 510/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO com fulcro na Lei Municipal Nº 

9.186/2016 de 29 de dezembro de 2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 06 de 

novembro de 2017, 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-

28810/2018 em 14/06/2018, referente à Licença Ambiental nº 2018-SEDUR/CLA/LU-224,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada pelo prazo de 04 (quatro) anos, a TENDA NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ nº 09.625.762/0003-10, com sede na Av. Antônio Carlos 

Magalhães, nº 4.009, Sala C e D (parte) e Térreo, Brotas, Salvador-BA para parcelamento do solo 

para implantação do loteamento Gleba B, com 36,5 ha, composto de 14 lotes e sistema viário, 

situado na 2 de Julho, nº 1.852, Areia Branca, Salvador-BA, nas coordenadas geográficas 12° 50’ 

54.04” S, 38° 21’ 28.07” W; 12° 50’ 51.34” S, 38° 21’ 27.64” W; 12° 50’ 48.93” S, 38° 21’ 27.21” W; 

12° 50’ 48.24” S, 38° 21’ 26.93” W; 12° 50’ 46.55” S, 38° 21’ 26.42” W; 12° 50’ 47.13” S, 38° 21’ 

25.31” W; 12° 50’ 46.63” S, 38° 21’ 24.28” W; 12° 50’ 47.08” S, 38° 21’ 22.64” W; 12° 50’ 48.53” S, 

38° 21’ 21.39” W; 12° 50’ 50.06” S, 38° 21’ 20.52” W; 12° 50’ 50.47” S, 38° 21’ 19.76” W; 12° 50’ 

50.84” S, 38° 21’ 18.53” W; 12° 50’ 51.18” S, 38° 21’ 17.55” W; 12° 50’ 51.74” S, 38° 21’ 16.75” W; 

12° 50’ 51.63” S, 38° 21’ 15.95” W; 12° 50’ 50.85” S, 38° 21’ 15.28” W; 12° 50’ 50.82” S, 38° 21’ 

14.39” W; 12° 50’ 50.84” S, 38° 21’ 13.06” W; 12° 50’ 50.54” S, 38° 21’ 12.30” W; 12° 50’ 50.09” S, 

38° 21’ 11.44” W; 12° 50’ 49.33” S, 38° 21’ 11.03” W; 12° 50’ 49.23” S, 38° 21’ 10.65” W; 12° 50’ 

49.41” S, 38° 21’ 10.16” W; 12° 51’ 11.71” S, 38° 21’ 9.149” W; 12° 51’ 21.43” S, 38° 21’ 11.81” W; 

12° 51’ 13.61” S, 38° 21’ 15.98” W; 12° 51’ 11.97” S, 38° 21’ 20.62” W; 12° 51’ 9.401” S, 38° 21’ 

26.79” W; 12° 51’ 1.239” S, 38° 21’ 25.95” W; 12° 50’ 57.63” S, 38° 21’ 23.06” W; 12° 50’ 56.64” S, 

38° 21’ 22.25” W; 12° 50’ 54.04” S, 38° 21’ 28.07” W; mediante o cumprimento da legislação vigente 

e das seguintes condicionantes:

I. Atender as orientações do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), 

devendo encaminhar semestralmente à SEDUR/PMS, após o início das obras, o relatório de execução, 

devidamente assinado, acompanhado da ART do profissional e da documentação comprobatória da 

destinação dos resíduos para empresa habilitada;

II. Adotar medidas de controle da emissão de ruídos e material particulado durante as obras, 

apresentando semestralmente à SEDUR/PMS, após o início das obras, o relatório de implantação das 

medidas acompanhado de ART do profissional;

III. Apresentar à SEDUR/PMS, no prazo de 60 (sessenta) dias, Projeto da Estação de Tratamento de 

Efluentes aprovado pela EMBASA;

IV. Apresentar à SEDUR/PMS, antes da implantação da Estação de Tratamento de Efluentes, Outorga 

emitida pelo INEMA para lançamento do efluente tratado em corpo hídrico, visto que foi a única 

solução indicada pela EMBASA. Caso a empresa adote alternativa para o descarte dos seus efluentes, 

apresentar justificativa técnica e documento da EMBASA aprovando a nova solução;

V. Apresentar, após construção da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), declaração da EMBASA 

assumindo a responsabilidade pela manutenção e operação do sistema;

VI. Implantar e manter o monitoramento da vazão lançada e da qualidade do efluente tratado lançado 

em corpo hídrico, cujos parâmetros deverão atender aos valores máximos permitidos estabelecidos 

na Resolução CONAMA nº 430/2011. Manter em seus arquivos para fins de fiscalização, os laudos 

de análise do efluente tratado oriundo da Estação de Tratamento (ETE) e os comprovantes de 

encaminhamento destes à autoridade outorgante;

VII. Apresentar à SEDUR/PMS, no prazo de 60 (sessenta) dias, Carta de Viabilidade emitida pela 

Coelba, referente ao fornecimento de energia elétrica;

VIII. Implementar, quando do início das obras, Programa de Educação Ambiental (PEA), conforme 

Termo de Referência disponível no site da SEDUR. O mesmo deverá ser voltado para os funcionários 

da obra e futuros moradores do empreendimento, contemplando a importância da necessidade 

de respeitar as Áreas de Preservação Permanente (APP); segregação dos resíduos na fonte e o 

acondicionamento adequado dos mesmos, bem como uso racional da água e minimização na geração 

de efluentes. Apresentar à SEDUR/PMS, semestralmente, durante o período de vigência da Licença 

Ambiental, as devidas comprovações conforme estabelece o Termo de Referência;

IX. Implementar Projeto de Drenagem que contemple soluções para prevenir problemas de 

alagamentos e acumulações das águas plúvias, conservando as áreas de escoamento natural dos 

cursos d’ águas efêmeros. Encaminhar à SEDUR/PMS, no prazo de 30 (trinta) dias, após finalização 

das obras, relatório consubstanciado com registros fotográficos da execução do projeto e Anotação 

do Responsável Técnico (ART) do responsável técnico;

X. Implementar Projeto de Drenagem com implantação de dissipadores de energia, devidamente 

aprovado pelos órgãos competentes. Encaminhar à SEDUR/PMS, no prazo de 30 (trinta) dias, após 

finalização das obras, relatório consubstanciado acompanhado da Anotação do Responsável Técnico 

(ART) do profissional responsável;

XI. Adotar os procedimentos a seguir relacionados, durante a fase das obras civis: a) dispor os 

resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de obra em local adequado para serem recolhidos 

pelo serviço de limpeza pública; b) coletar sistematicamente o entulho gerado no canteiro de obras 

e destiná-lo adequadamente, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307/02, devendo 

adotar práticas que visem a redução na geração, recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos; 

c) maximizar o uso dos materiais de corte resultantes das etapas de terraplanagem, exclusivamente 

nas obras civis do próprio empreendimento; d) somente adquirir material mineralógico proveniente 

de jazida licenciada; e) realizar a limpeza das fossas e dos sanitários químicos do canteiro de obras 

somente com empresas habilitadas; f) realizar a estocagem adequada dos efluentes gerados nos 

processos de abastecimento de máquinas e veículos, evitando o derramamento de substâncias e a 

contaminação dos solos e recursos hídricos; g) remover, quando da finalização da implantação do 

empreendimento, todas as instalações do canteiro de obras, bem como providenciar a recuperação e 

urbanização das áreas afetadas por estas instalações.

 XII. Sob hipótese alguma a empresa poderá realizar qualquer supressão, construção e utilização 

na Área de Preservação Permanente (APP), devendo manter largura mínima de 30 (trinta) metros, 

a contar da calha do leito regular do curso d’água existente no terreno, conforme estabelece a 

Lei Federal nº 12.651/2012 - Novo Código Florestal, sendo o empreendedor responsável pelo 

esclarecimento dos funcionários da obra e futuros proprietários quanto à restrição legal;

XIII. Evitar carga e descarga de materiais de construção nos períodos de 07 h às 09 h e das 17 h às 19 

h, devendo adotar sinalização adequada no local de acesso de veículos;

XIV. Realizar imediatamente após a execução dos serviços de terraplanagem, medidas que visem a 

estabilização e recomposição dos taludes gerados, de forma a evitar o início de processos erosivos;

XV. Priorizar o reúso do efluente tratado na irrigação das áreas verdes e limpeza das áreas comuns 

do condomínio;

XVI. O paisagismo deve ser projetado de modo a contribuir para o conforto dos habitantes, 

especialmente na época do verão, utilizando-se especialmente de espécies nativas de ocorrência 

local do Bioma de Mata Atlântica, devendo ser realizado à luz da Lei nº 9.187/2017, que dispõe sobre 

o Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Salvador e o Manual Técnico de Arborização 

Urbana de Salvador;

XVII. Iniciar as obras do empreendimento somente após a emissão dos Alvarás de Construção e 

Terraplanagem por esta SEDUR/PMS;

XVIII. Priorizar a contratação da mão de obra local para execução das obras, fornecendo treinamento 

específico para as diversas áreas, objetivando o aproveitamento desses profissionais;

XIX. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos 

funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho;

XX. Destinar os resíduos de construção civil somente para aterros de inertes, ficando proibido 

o seu descarte em áreas de bota-fora, conforme estabelece a Resolução CONAMA nº 307/02. A 

empresa deverá manter em seus arquivos para fins de fiscalização os devidos comprovantes de 

destinação e encaminhar para esta SEDUR/PMS, semestralmente, juntamente aos comprovantes 

da condicionante I;

XXI. Protocolar previamente nesta SEDUR/PMS, pedido de Licença Ambiental ou Dispensa de Licença 

Ambiental para os empreendimentos a serem implantados em cada lote, considerando que esta 

Licença refere-se apenas ao parcelamento do solo para implantação do Loteamento Gleba B;

XXII. Manter a SEDUR/PMS informada sobre qualquer alteração e/ou construção de novas edificações 

no empreendimento.

Art. 2º A competência para a concessão da Licença Ambiental está fundamentada na Lei 

Complementar nº. 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 

parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência administrativa comum na proteção 

do meio ambiente, bem como na Resolução CEPRAM nº 4.579/2018 que dispõe sobre as atividades 

de impacto local e na Lei nº 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e no Decreto nº 29.921 de 05 de julho de 2018.

Art. 3° Esta Licença Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, cabendo ao interessado obter as anuências 
e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem como nos demais 
órgãos do município, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Licença Ambiental e demais cópias dos documentos referentes ao 
empreendimento sejam mantidas disponíveis à fiscalização da SEDUR e demais órgãos do Poder 
Público.

Art. 5º Todas as modalidades de Autorização e Licença Ambiental poderão ser renovadas com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, desde que sejam atendidas as exigências contidas 
no ato administrativo originário, conforme art. 121 da Lei 8.915/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 19 de outubro de 
2018.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA

Secretário
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PORTARIA Nº 511/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO com fulcro na Lei Municipal Nº 
9.186/2016 de 29 de dezembro de 2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 06 de 
novembro de 2017, 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-
62228/2017 em 06/12/2017, referente à Licença Ambiental nº 2018-SEDUR/CLA/LU-225,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada pelo prazo de 03 (três) anos, a SODIC SOCIEDADE 
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO BOA VIAGEM, inscrita no CNPJ nº 15.847.874/0001-
56, com sede na Rodovia BR 324, s/nº, km 11,6, Valéria Salvador-BA, para atividade de posto de 
venda de gasolina e outros combustíveis com tancagem de 120 m³, no mesmo endereço da 
sede, coordenadas geográficas 12º52’46,86”S e 38º25’53,53”O (DATUM SIRGAS 2000); mediante o 
cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:

I. Manter esta SEDUR/PMS sempre informada de qualquer alteração e/ ou demais obras realizadas 
durante vigência da licença;

II. Reparar as trincas e rachaduras existentes na área de lubrificação (troca de óleo) garantindo a sua 
impermeabilidade, assim como a limpeza do ambiente. Apresentar à SEDUR/PMS, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, relatório consubstanciado com registros fotográficos, devidamente assinado e 
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
III. Reparar as trincas e rachaduras existentes na ilha de abastecimento garantindo a sua 
impermeabilidade. Apresentar à SEDUR/PMS, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório 
consubstanciado com registros fotográficos, devidamente assinado e acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART);
IV. Apresentar à SEDUR/PMS, anualmente, laudo de eficiência do sistema Separador de Água e 
Óleo (SAO), cuja avaliação deverá ser feita por meio de análises do afluente e efluente do mesmo 
e a taxa de remoção de poluentes, conforme as recomendações da NBR 14.605 da ABNT (Posto 
de Serviço- Sistema de Drenagem Oleosa) e Resolução CONAMA nº 430. 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;
V. Realizar a limpeza periódica dos SUMPs (câmaras de contenção) das bocas de descarga e visita 
dos tanques de combustíveis, do sistema Separador de Água e Óleo (SAO) e de todas as canaletas, 
com frequência adequada para garantir sua eficiência. Apresentar anualmente à SEDUR/PMS, 
relatório consubstanciado com registro fotográfico;
VI. Apresentar à SEDUR/PMS, anualmente, relatórios da execução do Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS), consubstanciado com os comprovantes atualizados de destinação final 
das embalagens de óleos lubrificantes; borras oleosas da SAO,   areia contaminada, entre outros 
resíduos Classe I;
VII. Destinar as borras dos separadores água/óleo, óleo usado e/ou contaminado proveniente do 
serviço de troca de óleo e o óleo resultante do escoamento das embalagens de produtos automotivos 
para empresas rerrefinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em 
conformidade com a Norma Técnica NT-02/2006 aprovada pela Resolução CEPRAM Nº 3.656 de 
25/08/2006;
VIII. Continuar realizando a logística reversa das embalagens vazias de óleo lubrificantes, devendo 
anexar os comprovantes de destinação ao Programa Jogue Limpo no relatório de execução do PGRS;
IX. Cumprir as exigências da Resolução CONAMA Nº 01/90 e os limites fixados pela NBR 10.151, em 
relação aos níveis de ruído emitidos pelas instalações e equipamentos do posto;
X. 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;
XI. Implementar o Programa de Educação Ambiental (PEA) voltado para os colaboradores da 
empresa, o qual deverá ser elaborado conforme as Diretrizes do Termo de Referência (TR) disponível 
no site da SEDUR em serviços - formulários, devendo apresentar à SEDUR/PMS semestralmente 
durante o período de vigência da licença, relatórios com registros fotográficos das ações adotadas, 
cópias do material utilizado, currículos dos profissionais que realizaram as ações e lista de presença 
com assinatura dos participantes.
Art. 2º A competência para a concessão da Licença Ambiental está fundamentada na Lei 
Complementar Nº. 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência administrativa comum na proteção 
do meio ambiente, bem como na Resolução CEPRAM Nº 4.579/2018 que dispõe sobre as atividades 
de impacto local e na Lei nº 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e no Decreto Nº 29.921 de 05 de julho de 2018.

Art. 3° Esta Licença Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, cabendo ao interessado obter as anuências 

e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem como nos demais 

órgãos do município, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Licença Ambiental e demais cópias dos documentos referentes ao 

empreendimento sejam mantidas disponíveis à fiscalização da SEDUR e demais órgãos do Poder 

Público.

Art. 5º Todas as modalidades de Autorização e Licença Ambiental poderão ser renovadas com 

antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, desde que sejam atendidas as exigências contidas 

no ato administrativo originário, conforme art. 121 da Lei 8.915/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 22 de outubro de 

2018.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA
Secretário

PORTARIA Nº 512/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO com fulcro na Lei Municipal Nº 
9.186/2016 de 29 de dezembro de 2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 06 de 
novembro de 2017, 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-
38260/2018 em 13/08/2018, referente à Licença Ambiental nº 2018-SEDUR/CLA/LO-011,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental de Operação pelo prazo de 03 (três) anos, a AIR BP PETROBAHIA 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.899.533/0006-02, com sede na Praça Gago Coutinho, s/n, São Cristóvão, 
Salvador-BA, para operação de POSTO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVE (PAA), com capacidade 
de 1.056 m³ de armazenamento de combustíveis líquidos, ocupando uma área de 4.866,96 m², 
situada nos lotes 18 e 19 da área industrial pública do Aeroporto Internacional Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, coordenadas geográficas 12°55’1,99”S e 38°19’51,067”O; 12°55’3,687”S e 
38°19’51,77”O; 12°55’2,803”S e 38°19’48,307”O; 12°55’4,62”S e 38°19’48,777”S (Datum Sirgas 
2000), mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:
I. Manter esta PMS/SEDUR informada de qualquer alteração e/ou construção de novas edificações e/
ou atividades durante vigência da Licença;
II. Apresentar à PMS/SEDUR, anualmente, o laudo de Estanqueidade dos Tanques de suas instalações, 
acompanhado de ART do(s) profissional (is) responsável (is);
III. Apresentar à PMS/SEDUR, no prazo de 90 (noventa) dias, o certificado de distribuidora de 
combustíveis de aviação emitido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP);
IV. Apresentar à PMS/SEDUR, semestralmente durante a vigência desta licença, os Relatórios de 
Execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) contendo planilhas de controle 
da geração e disposição dos resíduos sólidos, com comprovantes de destinação dos mesmos para 
empresas devidamente habilitadas e licenciadas, acompanhados de ART do responsável técnico 
pelas informações;
V. Apresentar à PMS/SEDUR, no prazo de 90 (noventa) dias, cópia do contrato com a distribuidora 
do combustível;
VI. Apresentar à PMS/SEDUR, no prazo de 90 (noventa) dias, o contrato com a empresa responsável 
pela coleta de resíduos classe I e embalagens, mostrando anualmente os comprovantes de entrega 
dos mesmos;
VII. Apresentar à PMS/SEDUR, quando do inicio da operação e depois semestralmente, o laudo 
de eficiência das caixas separadoras de água e óleo (SAO) assinado por profissional habilitado e 
acompanhado de anotação de responsabilidade técnica (ART), contendo resultado das análises 
físico-químicas do afluente e efluente das caixas SAO com a  taxa de remoção de poluentes, conforme 
recomendações da NBR 14.605 da ABNT (Postos de Serviço - Sistema de Drenagem Oleosa);
VIII. Apresentar à PMS/SEDUR, semestralmente a partir do início da operação do posto, relatório 
comprobatório com fotos demonstrando a limpeza periódica das Caixas Separadoras de Água e Óleo 
com a frequência adequada para garantir sua eficiência;
IX. Apresentar à PMS/SEDUR, semestralmente, relatórios de execução das recomendações do Plano 
de Emergência Ambiental (PEA) acompanhado de ART do profissional responsável;
X. Apresentar à PMS/SEDUR, quando de sua emissão, o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
(AVCB), mantendo sempre atualizado durante a vigência da licença;
XI. Apresentar à PMS/SEDUR, no prazo de 01 (um) ano, relatório com fotos comprobatórias 
devidamente assinado e acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da adequação 
da área de lavagem de veículos, que deverá possuir canaletas perimetrais contornando os limites 
desta estrutura de forma que todos seus efluentes sejam direcionados para o sistema Separador de 
Água e Óleo e posteriormente para Estação de Tratamento e Reciclagem (ETAR), permitindo o reúso 
da água no próprio processo em conformidade com legislação pertinente, observadas as resoluções 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT);
XII. Adequar a bacia de contenção sob os tanques aéreos que deverá ser, no mínimo, igual ao volume 
dos tanques mais o volume do deslocamento da base dos tanques, para que em caso de algum 
vazamento, todo o combustível fique contido dentro da bacia, conforme as exigências de qualificação 
disposta pela ABNT NBR 7.505-1 e demais legislação aplicada. Apresentar à PMS/SEDUR, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, relatório consolidado com registros fotográficos e planta baixa;
XIII. Implementar, no prazo de 90 (noventa) dias, Programa de Educação Ambiental (PEA) voltado para 
os funcionários do posto, o qual deverá ser elaborado e ter sua realização comprovada conforme as 
Diretrizes do TR disponível no site da SEDUR.
Art. 2º A competência para a concessão da Licença Ambiental está fundamentada na Lei 
Complementar Nº 140/2011 que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal para a cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência administrativa comum na proteção do 
meio ambiente, bem como na Resolução CEPRAM Nº 4.579/2018 que dispõe sobre as atividades 
de impacto local e na Lei Nº 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e no Decreto Nº 29.921 de 05 de julho de 2018.

Art. 3° Esta Licença Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, cabendo ao interessado obter as anuências 
e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem como nos demais 
órgãos do município, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Licença Ambiental e demais cópias dos documentos referentes ao 
empreendimento sejam mantidas disponíveis à fiscalização da SEDUR e demais órgãos do Poder 
Público.

Art. 5º Todas as modalidades de Autorização e Licença Ambiental poderão ser renovadas com 

antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, desde que sejam atendidas as exigências contidas 

no ato administrativo originário, conforme art. 121 da Lei 8.915/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 22 de outubro de 

2018.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA
Secretário


