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Nº Nº DO PROCESSO

Nº DO PAFECER 
CONCLUSIVO

INSITUIÇÃO

03 15032/2022 050/2022

ESCOLA SOLARIS KIDS, 
RAZÃO SOCIAL, CRECHE 

ESCOLA SOLARIS KIDS LTDA, 
CNPJ: 44.352.418/0001-66, 

LOCALIZADA NA RUA: CORONEL 
DURVAL MATTOS, N 1240, 

BAIRRO: COSTA AZUL, CEP: 
41760-160, SALVADOR-BA.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA

 DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE

 Delegação de Competência - Decreto nº 7.047/84

LICENÇA PRÊMIO DEFERIDA

PROCESSO Nº INTERESSADO QUINQUÊNIOS

93589/2021 ANA CARLA FELIX DOS SANTOS 1º

105800/2021 ELIANE CRISTINA DOS SANTOS MOTA 3º

110929/2021 MAGNO NEGREIROS DE JESUS 1º E 2º

113466/2021 NEYLA BISPO NASCIMENTO 3º

114334/2021 JOSEMIRA DE JESUS RAMOS DE SIQUEIRA 2º

115005/2021 ANTONIO CARLOS DE SOUZA MIRANDA 1º

115404/2021 ISABEL JESUS DOS SANTOS 2º

115410/2021 EDSON ANDRADE OLIVEIRA 1º

115621/2021 GLORIA MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS 2º

115627/2021 MARIA DE FATIMA E DA SILVA GAVIAO 2º

115647/2021 MARIA CELESTE DE CARVALHO 2º

115652/2021 CLELIO VITORIO SOUZA ARAUJO 2º

115655/2021 ELIZABETE DOS SANTOS BISPO 2º

115664/2021 ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS 2º

115673/2021 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA BAHIA 2º

115678/2021 GILDETE FERREIRA DA SILVA 2º

115684/2021 JUVALDINA SILVA SANTOS 2º

115686/2021 ELIANA JESUS DOS ANJOS 2º

115800/2021 LENIRA FREITAS SANTOS 2º

112122/2021 LORENA CHRISTIANE FONSECA ALMEIDA 6º

114713/2021 ELIZABETH ESTEVES GAMA DE CARVALHO 3º

115147/2021 MARIA LUCIA SILVA CIDREIRA 3º

116271/2021 GLAUCIA ALENCAR PONTE 1º

116434/2021 EDILENE CERQUEIRA BARBOSA 3º

116439/2021 EDILENE CERQUEIRA BARBOSA 2º

116532/2021 ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA 3º

116689/2021 TALINE SILVEIRA DIAS DA SILVA 1º

117086/2021 AURISTELA LEAL DA ANUNCIACAO 3º

117167/2021 RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 1º

117182/2021 OSVALDETE DOS SANTOS PARDO SILVA 2º

117312/2021 TANIA GONCALVES NASCIMENTO 2º

118238/2021 ARLINDA SALES PACHECO FALCAO 3º

118584/2021 MARCIUS JOAQUIM DOS SANTOS 2º

118586/2021 JORGE DOS SANTOS CASTRO 2º

118590/2021 MARIANA BRITO DA SILVA ESTRELA 2º

118635/2021 MARIA DA GLORIA T DOS S ASSUNCAO 2º

134776/2021 CLEUSA RODRIGUES DE JESUS 2º

147980/2022 MARIA ALBERTINA TORRES DOS SANTOS 2º

150520/2022 VERA LUCIA CERQUEIRA DOS SANTOS 6º E 7º

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAÚDE, em 28 de setembro de 2022.

MARIA DO SOCORRO TANURE TELLES

Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À 
POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador - COMSEA 

EDITAL 008-2022 COMSEA/SSA

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte dois, às quatorze horas e quinze minutos, 

reuniram-se através da modalidade on-line, plataforma Microsoft Teams, o colegiado do Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador - COMSEA/SSA, para tratar da 

seguinte pauta: 1. Leitura da Ata da reunião anterior; 2. Andamento das Câmaras Temáticas; 3. 

Dia Mundial de Alimentação; 4. Aprovação da LOSAN; 5.O que ocorrer. A Presidente deu as boas-

vindas e realizou leitura da ATA da reunião anterior. Dando prosseguimento a reunião, a Câmara 2 

- Políticas Públicas e Programas - sendo representado pela conselheira Débora Santa Mônica Santos 

(suplente - SMS) informou que se reuniu dia seis de setembro do ano em curso e analisou o artigo 

sobre Insegurança Alimentar e Nutricional em Salvador das autoras:  professora Sandra Chaves 

- UFBA e da nutricionista Silvana Oliveira que atua no distrito sanitário do Subúrbio Ferroviário e 

este relata e traz recorte de gênero e raça, além de constatar que a população  estudada vive em 

situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e não é contemplada com os benefícios 

socioassistenciais; questionou quais proposições, enquanto Política, pode dar para resolução 

dessa situação; e buscou saber da COSAN - Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional 

de Salvador - como podem ser encaminhadas as pessoas que estão em situação de Insegurança 

Alimentar e Nutricional; no oportuno informou que o Ofício sobre a substituição de titularidade da 

Secretaria Municipal de Saúde já foi enviado. A Câmara 2, continuou com a suplente Luciana Ribeiro 

(Associação Humana Povo para Povo Brasil), a qual explanou da importância de dialogar com as 

Secretarias, SEMPRE, SMED e SMS acerca da IAN. O coordenador da COSAN, Wilson Neto (titular), 

informou que o número de refeições do Restaurante Popular de São Tomé de Paripe foi ampliado e que 

estão em processo um Projeto para ampliação de mais refeições e para implantação de uma Cozinha 

Comunitária; compartilhou também que o funcionamento do restaurante é de acordo a demanda 

espontânea, sem ter um encaminhamento, seguindo a fila de prioridade e ordem de chegada. O 

convidado Gabriel Falcetta, voluntário do Lar Fabiano de Cristo, disse que é relevante implantar a 

LOSAN, criar o Fundo e marcar reunião com a SEMPRE. A supervisora do Lar Fabiano de Cristo, Sra. 

Daniela Simões, salientou que é necessário fortalecer as Entidades da Sociedade Civil para que, junto 

com o Poder Público, possam atender mais famílias. O Conselheiro Wilson (titular - COSAN) reforçou 

que é preciso o fortalecimento dos equipamentos, como o Prato Amigo, que atende mais de 200 

Instituições que atuam com a SAN. A conselheira Débora (suplente - SMS) sugeriu o convidar Silvana 

Oliveira para explanar sobre o mapeamento da Insegurança Alimentar e questionou se o Projeto 

Tangará, aprovado pelo Conselho no início deste ano, está sendo acompanhado e pode atender 

outras famílias. Wilson Neto informou que poderá convidar a Advogada Tsilla para compartilhar a 

situação do Projeto e o conselheiro Marcelo Ribeiro (titular - CONAB) esclareceu que o Programa 

Alimenta Brasil - PAA já está em pleno funcionamento, com a disponibilização de três entregas que 

está sendo acompanhado pelo SESC; compartilhou que o Projeto Tangará possui o mesmo perfil que 

os que são acompanhados pelo CMASS, e que para inserção de novos beneficiários é necessário 

consultá-lo. Em determinado momento, foi-se verificado se existiam sugestões para a Capacitação 

dos Conselheiros, Wilson Neto comunicou que gostaria de convidar a professora Sandra Chaves da 

Rede Penssan. Dando sequência à reunião, discutiram as ações para o terceiro ponto da pauta, dentre 

eles, fazer encaminhamentos juntamente com as Entidades governamentais e Entidades Civis. A 

Presidente informou que o quarto ponto da pauta não será contemplado, uma vez que ainda está 

sendo feita a revisão no Grupo de Trabalho de SAN, com a participação do Escritório de Governança, 

SECIS, SMED, Vigilância Sanitária, SEMPRE, COMSEA; solicitou uma reunião extraordinária para este 

mês, que será compartilhada a convocação por e-mail, para a aprovação final da minuta da LOSAN, 

pois é necessária celeridade neste processo; na oportunidade, compartilhou que tem convidado 

representante da Câmara 02 para estar presente nas reuniões do GT. Estiveram presentes à reunião: 

Sociedade Civil Organizada: Isabela Rayssa Pereira de Santana Brito (Titular) e Amando Marques 

de Carvalho Filho (Suplente) - Lar Fabiano de Cristo; Iza Charla da Silva Macedo (Titular) - Conselho 

Regional de Nutricionistas - CRN5 BA-SE; Grace Amorim Pereira (Titular) - Mesa Brasil; Luciana 

Ribeiro Xavier Santos (Suplente) - Associação Humana Povo para Povo Brasil; Moisés Nascimento 

de Santana (Suplente) - Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo; Carlos da Silva Brito 

(Suplente) - Centro Comunitário Batista Clériston Andrade - CECOM; Fabiane Fernandes Mota (Titular) 

e Cristiane Nascimento Lima (Suplente) - Associação Projeto Social Patrulha do Bem; Celenilda 

Maria Aciole Gonçalves - Sindicato dos Nutricionistas-SINDNUT- (Entidade Suplente). Entidades 

Governamentais: Marcelo Ribeiro - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; Débora 

Santa Mônica Santos (Suplente) - Secretaria Municipal da Saúde - SMS; Wilson Bispo de Santana 

Neto (Titular) - Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - 

SEMPRE; Não havendo nada mais a tratar, eu Aracélia Alice Nascimento de Jesus, lavrei a presente 

ata, que após ser lida e aprovada será por todos (as) assinada. 

 

Salvador, 13 de setembro de 2022.

ISABELA RAYSSA PEREIRA DE SANTANA BRITO

Presidente

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

PORTARIA 026/2022

O Presidente 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 e do Regimento 

Interno.

RESOLVE: 

Art. 1. Afastar por licença médica a conselheira tutelar Fernanda Zilda de Sá Ângelo, do Conselho 

Tutelar XVIII Valéria, conforme deferimento do INSS e processo SPMJ/CMDCA Nº 156202/2022. 

Art. 2. Convocar a suplente Vilma Clei Santos, para a substituição de 28/09/2022 à 19/10/2022, 

considerando a desistência da primeira suplente e do impedimento legal do segundo suplente, em 
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virtude de estar concorrendo a cargo eletivo nas eleições de 2022. 

Art. 3. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 28 de setembro de 2022.

EVALDO BATISTA DE ALMEIDA FILHO

Presidente do CMDCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 230/2022

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 17734/2021 de 02/09/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA N°2019-SEDUR/

CLA/LU-030, pelo prazo de 03 (três) anos, para POSTO VALE DO OGUNJÁ COMBUSTÍVEIS LTDA, 

inscrito no CNPJ 29.270.984/0001-02 para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, com capacidade de armazenamento de 90 m³ de combustíveis líquidos mais 09 

cilindros de GNV, com capacidade total de 0,123 m³, localizado na Avenida General Graça Lessa, 

362, Vale do Ogunjá, Acupe de Brotas, Salvador-BA, coordenadas geográficas 12°59’31,62” S e 

38°29’44,45” O (Datum Sirgas 2000), mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes 

condicionantes, a contar desta publicação:

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

realizadas, durante vigência da licença;

II. Manter a SEDUR, sempre informada quando da instalação de novos tanques ou 

retirada dos tanques subterrâneo existentes, devendo requerer a Autorização Ambiental ao órgão 

competente para esta atividade;

III. Manter a SEDUR informada de qualquer alteração nas atividades realizadas pela 

empresa, principalmente se houver implantação de Área de lavagem e Área de troca de óleo, solicitar 

a Licença de Alteração;

IV. Apresentar, anualmente a partir da publicação desta Licença, laudo de eficiência da 

caixa separadora de água e óleo cuja avaliação deverá ser feita com base nos resultados das análises 

físico-químicas do afluente e efluente, contemplando taxa de remoção dos poluentes, análise crítica, 

conclusões e recomendações pertinentes. Utilizar como referência para comparação dos resultados 

os seguintes parâmetros e seus respectivos valores máximos: pH entre 5 e 9, temperatura inferior 

a 40 °C, materiais sedimentáveis até 1 ml/L e óleos e graxas (óleos minerais) até 20 mg/L. Este 

documento deverá ser elaborado e assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotações 

de Responsabilidade Técnica - ART, bem como dos boletins analíticos emitidos por laboratório com 

certificação ISO IEC/17025;

V. Apresentar, semestralmente a partir da publicação desta Licença, 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;

VI. Apresentar semestralmente a partir da publicação desta Licença, os comprovantes da 

entrega da coleta dos resíduos classe I, borras oleosas da SAO, óleo usado/contaminado; lâmpadas; 

pilhas; baterias; filtros; sucatas; papel e papelão; embalagens vazias dos lubrificantes; areia 

contaminada; estopas contaminadas; EPI´s usados, entre outros;

VII. Instalar equipamento para coleta seletiva e realizar a coleta 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;

VIII. Operar, inspecionar e manter em condições adequadas de funcionamento todos 

os componentes do SASC (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 ABNT NBR 15594-1 e ABNT NBR 15594-3, devendo 

apresentar, semestralmente a partir da publicação desta Licença, os relatórios de manutenção 

preventiva dos equipamentos;

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

descarga, boca de visita dos tanques de combustíveis e bombas, dos sistemas Separadores de Água 

e Óleo - SAO e de todas as canaletas, com frequência adequada para garantir sua eficiência, devendo 

apresentar semestralmente a partir da publicação desta Licença, relatório consubstanciado com 

registro fotográfico;

X. Apresentar anualmente a partir da data da publicação desta Licença, relatório 

comprobatório com fotos da revisão das válvulas de contenção de vapores instaladas nos terminais 

dos respiros dos tanques, executada a fim de manter as características de desempenho asseguradas 

pelo fabricante;

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 portal de serviços / formulários, devendo apresentar semestralmente 

a partir da publicação desta Licença, 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;

XII. 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 e a 

Análise Preliminar de Perigos - APP 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;

XIII. 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;

XIV.Efetuar no prazo de 120(cento e vinte) dias, a partir da data da publicação desta 

Licença, a impermeabilização do piso em volta das bocas de descarga dos tanques e SUMPS com 

instalação de canaletas metálicas em volta da área, ligada a caixa separadora de água e óleo, de 

forma a atender aos dispositivos da NT nº. 02/2006 apresentar relatório comprobatório com fotos; 

XV. Efetuar no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da data da publicação desta 

Licença, a manutenção do piso e das canaletas da ilha de abastecimento de forma a atender aos 

dispositivos da NT nº 02/2006 apresentar relatório comprobatório com fotos.

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 SEDUR, 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 desta 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 URBANO, em 22 de 

setembro de 2022.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO 
Secretário

PORTARIA Nº 231/2022

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 18390 / 2022, em 29/08/2022, referente à 

Licença de Alteração nº 2022-SEDUR/CLA/LA-02,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a Alteração da Autorização Ambiental nº 2022-SEDUR/CLA/AA-01, publicada no 

DOM nº 8.210 em 28 de janeiro de 2022, Portaria 22/2022, através do PR 5911000000 25895/2021 

válida até 27 de janeiro de 2024, para incluir ampliação de área contemplando implantação da 

escadaria de acesso ao mirante (155,51 m ²) e toldo de proteção (294 m²), em terreno do projeto 

Monte Santo, situado na Avenida Dorival Caymmi, s/n, Itapuã, Salvador-BA, sob coordenadas 

geográficas 12°55’56.26”S e 38°21’26.21”O; 12°55’55.82”S e 38°21’24.61”O; 12°55’.55.91”S e 

38°21’23.49”O; 12°55’55.31”S e 38°21’22.86”O; 12°55’55.30”S e 38°21’22.31”O; 12°55’55.98”S e 

38°21’22.29”O; 12°55’55.99”S, 38°21’22.87”O (DATUM SIRGAS 2000); a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA, inscrito no CNPJ 13.927.801/0011-


