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RESOLUÇÃO 001/2021
 
Republicado devido à substituição de Márcia Trindade dos Santos Silva no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA por Evaldo Batista de Almeida Filho, a pedido 
da Associação União Santa Cruz a partir de 16 de fevereiro de 2021. Publicado no Diário Oficial do 
Município em 26 de janeiro de 2021, na página 12.

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das 
suas atribuições, nos termos da Lei Municipal 4.231/1990, alterada pela Lei 5.204/1996; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1. Ficam nomeados os seguintes membros, na condição de presidente e vice-presidente, 
respectivamente:  
 

CONSELHEIRO DE DIREITO/ORGÃO FUNÇÃO 

TATIANE JESUS DA PAIXÃO DOS SANTOS/SEGOV PRESIDENTA 

MATEUS ALMEIDA RUSSO/ORGANIZAÇÃO HORA DA CRIANÇA VICE-PRESIDENTE 

 

Art. 2. Ficam nomeados Conselheiros de Direito do novo colegiado biênio 2020-2022: 

 

ORGÃO CONSELHEIRO 

SEGOV (PRESIDENTA) 

TITULAR: TATIANE JESUS DA PAIXÃO DOS 
SANTOS  

SUPLENTE: GUSTAVO FIGUEIREDO MERCÊS  

SEFAZ  
TITULAR: IVANETE TORRES OLIVEIRA PEIXOTO 

SUPLENTE: CLAUDIO JORGE PORTO BOMFIM  

SEMPRE  

TITULAR: ADRIANA CORREIA DE JESUS  

SUPLENTE: REBECCA SACRAMENTO ALVES 
CRUZ  

SEMOB  
TITULAR: ANA MARIA BATISTA  

SUPLENTE: À DEFINIR 

SMED  
TITULAR: ANA PAULA TELES PEREIRA  

SUPLENTE: MARÍLIA BASTOS ANDION 

SMS 
TITULAR: ELIENE DE ASSIS CAMPOS 

SUPLENTE: GILCA OLIVEIRA CARRERA  

SPMJ  
TITULAR: SHEILA SANTOS OLIVEIRA ALBAN 

SUPLENTE: LUCIANA FERREIRA RIBEIRO 

ORGANIZAÇÃO HORA DA CRIANÇA (VICE-
PRESIDENTE) 

TITULAR: MATEUS ALMEIDA RUSSO  

SUPLENTE: DAVI DE JESUS SILVA  

ACOPAMEC 
TITULAR: FRANCISCO GILDASIO DE JESUS  

SUPLENTE: CINTIA DA SILVA SANTOS  

IBCM 
TITULAR: RENILDO BARBOSA  

SUPLENTE: BRISA DOREA BARROS 

AEEC 
TITULAR: AILTON ALVES DE MOURA  

SUPLENTE: EDILEUZA DE JESUS SANTOS  

FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA 
TITULAR: SARITA ANTÔNIA GONZALEZ  

SUPLENTE: GABRIELA PEREIRA SANTOS  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPERANÇA 
TITULAR: MICHELE SANTOS DE OLIVEIRA  

SUPLENTE: JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA SOUZA  

SOCIEDADE RECREATIVA UNIÃO SANTA CRUZ 
TITULAR: EVALDO BATISTA DE ALMEIDA FILHO

SUPLENTE: ADRIANO SANTOS DE JESUS  
 

Salvador, 25 de janeiro de 2021.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 46/2021

O SECRETARIO 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 5911000000 - 26720 / 

2020 de 24/11/2020, referente à Licença Ambiental nº 2021-SEDUR/CLA/LU-15,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada, pelo prazo de 03 (três) anos, o ATACADÃO S.A, inscrito 

no CNPJ Nº. 75.315.333/0001-09 para implantação de Supermercado, com 9.693,29 m² de área 

construída, em terreno com 8.674,86 m², localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, 

Brotas, Salvador-BA, sob coordenadas geográficas 12°59’23.29”S, 38°28’27.76”O; 12°59’23.99”S, 

38°28’29.85”O; 12°59’25.22”S, 38°28’25.38”O; 12°59’27.83”S, 38°28’29.09”O (Datum SIRGAS 2000), 

mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes a contar desta 

publicação:

I. Manter a SEDUR informada de qualquer alteração e/ou construção de novas edificações, ou demais 

obras realizadas, durante vigência da Licença Ambiental ora emitida;

II. Realizar projeto paisagístico, com plantio de árvores nas áreas permeáveis e no estacionamento 

não coberto, com espaçamento a cada duas vagas ou 5 metros, de modo a contribuir para o conforto 

dos habitantes, especialmente na época do verão, utilizando preferencialmente espécies nativas 

de ocorrência local do bioma de Mata Atlântica, devendo ser realizado à luz da Lei Municipal 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. Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

após a finalização das obras, relatório consubstanciado com registros fotográficos;

III. Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após finalização das obras, comprovação da 

ligação do empreendimento ao sistema público de esgotamento sanitário e abastecimento de água 

da Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento;

IV. Conservar a vegetação existente na área de recuo do fundo do terreno, em caso de necessidade de 

intervenção solicitar previamente a Autorização de Supressão de Vegetação - ASV;

V. Atender as recomendações do Estudo de Pequeno Impacto - EPI, elaborado para o empreendimento; 

VI. Atender a NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, devendo 

apresentar, semestralmente, relatório de implantação das medidas, acompanhado de Anotação do 

Responsável Técnico - ART do profissional responsável;

VII. Adotar medidas de controle de emissão de ruídos, material particulado e de segurança durante 

a fase de demolição e construção, devendo desligar as redes elétrica e hidráulica da região e isolar 

a área que será demolida utilizando tapumes e telas de proteção para que as estruturas das áreas 

vizinhas não sofram danos. Apresentar, semestralmente, relatório de implantação das medidas, 

acompanhado da Anotação do Responsável Técnico - ART do profissional responsável;

VIII. Dar preferência à contratação de mão de obra local. Os trabalhadores envolvidos com a operação 

deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) compatíveis com os trabalhos que serão 

executados;

IX. Não realizar carga e descarga de materiais e resíduos da construção nos períodos de trânsito 

mais intenso, devendo adotar sinalização adequada na via de acesso dos veículos e pedestres, 

devendo comunicar previamente a TRANSALVADOR sobre o início das obras;

X. Atender a Lei Municipal nº 5354 de 28 de janeiro de 1998 que dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis 

e horários em que será permitida sua emissão, durante as obras e funcionamento do supermercado;

XI. Atender as orientações do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC e 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Demolição - PGRCD, devendo: a) estocar os insumos 

da construção civil (areia e brita), em baias próprias com cerca de 1,20 m de altura com blocos 

de concreto e sobre contrapiso, devendo utilizar lona ou qualquer proteção contra intempéries; b) 

Os resíduos perigosos (embalagens de tintas, solventes, óleo lubrificantes, EPI´s contaminados, 

entre outros), deverão ser destinados a aterros industriais licenciados; c) priorizar 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), se não forem 

aproveitados na própria obra, esses resíduos deverão ser encaminhados para usinas de reciclagem 

ou aterros de resíduos da construção civil. Encaminhar, semestralmente, os relatórios de execução 

do Plano, acompanhado da documentação comprobatória da destinação dos resíduos para empresas 

devidamente habilitadas;

XII. Adquirir material mineralógico para construção somente proveniente de jazidas licenciadas;

XIII. Recuperar, quando da finalização da implantação do empreendimento, as áreas públicas 

afetadas pela obra;

XIV. Realizar ações de Educação Ambiental direcionadas aos colaboradores da obra com foco na 

capacitação para execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, 

devendo encaminhar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após o início das obras, relatório com 

registros fotográficos, cópia do material técnico adotado e indicação dos profissionais responsáveis 

pela capacitação dos colaboradores para execução do PGRCC;

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

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

segurança operacional; 

XVI. 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.);

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

externamente ao canteiro de obra, em local 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. Em caso de possíveis vazamentos, acondicionar o material retido na 

bacia em vasilhames apropriados e fazer sua correta destinação. 

Fase de operação:

XVIII. Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a implantação do empreendimento, o 

Atestado de Viabilidade de Serviço, emitido pela empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), 

devendo apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  (PGRS) para aprovação deste 

órgão, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010; 

XIX. Após a implantação do empreendimento, dispor de Ponto de Entrega Voluntário - PEV para 

destinação de resíduos recicláveis (Papel/papelão; Vidro; Plástico e Metal) pela população, em 

parceria com a Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação - SECIS ou Cooperativas de Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, devidamente cadastradas na Empresa de Limpeza Urbana do 

Salvador - Limpurb, devendo apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a finalização das 

obras, relatório consubstanciado com registros fotográficos;

XX. Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a finalização das obras, o Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros -AVCB, devendo mantê-lo sempre atualizado; 

XXI. Elaborar e manter sempre atualizado o Plano de Emergência Ambiental 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;

XXII. 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; 


