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leitura da ATA da reunião anterior. Dando prosseguimento a reunião, definiu-se o segundo ponto 

da pauta: a Conselheira suplente Débora Santa Mônica Santos, da SMS, informou que o ofício 

indicando a substituição da conselheira titular Kênya Lima de Araújo ainda não foi encaminhado 

e a instituição Lar Fabiano de Cristo apresentou o Conselheiro Amando Marques de Carvalho Filho 

(Assistente Social) em substituição a suplente Liana Roxo Vieira. Já no terceiro ponto não houve 

contribuições, pois as câmaras não se reuniram. A Conselheira Iza Charla da Silva Macêdo (Titular), 

sugeriu que a Câmara 3: Execução Orçamentária realize pesquisa junto a outros Conselhos para 

verificar como estão sendo implementadas as ações de financiamento para propor a forma de uso 

do fundo ao texto da Lei Orgânica de Segurança Alimentar - LOSAN. Acrescentou ainda a necessidade 

de verificar se juridicamente é viável unir a Lei de Criação do Conselho à Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar- LOSAN já que a primeira é anterior e já se faz citada na minuta da LOSAN.  No que ocorrer, 

a conselheira Débora, solicitou uma formação para os conselheiros (as) (presencial ou on-line) bem 

como o compartilhamento de publicações sobre Segurança Alimentar e Nutricional SAN e socializou 

as atividades que serão realizadas no Agosto Dourado, dia dezesseis de agosto Semana Aleitamento 

Materno, dia dezoito de agosto Sessão Temática, dia vinte e três do mês corrente Projeto Acolher no 

Multicentro da Liberdade (agentes comunitários), dia 24 de agosto, de forma híbrida, o VI Seminário 

Estadual do Agosto Dourado 2022, solicitou que seja pensado um evento para o dia Mundial de 

Alimentação; o Conselheiro Ivan Gomes dos Santos Silva (Titular - CECOM), propôs a elaboração de 

um Card para divulgação pelo COMSEA e apoiou a proposta da Conselheira Iza Charla (Titular - CRN5) 

de que as proposições da LOSAN sejam finalizadas na próxima plenária. Ao final, a Presidente propôs 

que em cada evento para o dia Mundial da Alimentação, um conselheiro participe e que seja realizada 

divulgação da participação do COMSEA nessas ações bem como o CARD de aleitamento materno. 

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; Sergio Simas Teixeira (Titular) - 

Associação Beneficente HEBROM; Grace Amorim Pereira (Titular) - Mesa Brasil; Leila Flores de Souza 

(Titular) e 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; 

Ivan Gomes dos Santos Silva (Titular) - Centro Comunitário Batista Clériston Andrade - CECOM; 

Fabiane Fernandes Mota (Titular) e Cristiane Nascimento Lima (Suplente)  - Associação Projeto Social 

Patrulha do Bem; Edgar Aparecido de  Moura - Associação Cultural e Religiosa Filhos de Flaviana 

Bianc-Terreiro do Cobre (Entidade Suplente). Entidades Governamentais: Vitor Lira (suplente) - 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB; Débora Santa Mônica Santos (Suplente) - Secretaria 

Municipal da Saúde - SMS; Normando Mota Santos (Titular) - Secretaria Municipal da Educação.  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, 09 de agosto de 2022

ISABELA RAYSSA PEREIRA DE SANTANA BRITO
Presidente

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

PORTARIA Nº 39/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ, no uso 

das suas atribuições;

RESOLVE:

Publicar o Termo de Posse do Novo Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA Biênio 2022-2024.

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, no Auditório da Secretaria Municipal de 

Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE, localizado Rua Miguel Calmon, 28, 

Comércio, Salvador- Bahia, em cerimônia, perante Excelentíssima Senhora  Fernanda Silva Lordêlo, 

Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), representando o 

Excelentíssimo Prefeito Bruno Soares Reis, bem como na presença de Tatiane de Jesus da Paixão e 

Mateus Almeida Russo, respectivamente atual Presidente e Vice- Presidente do Conselho Municipal 

do Direitos da Criança e do Adolescente, e demais presentes, nos termos da Lei Municipal 4231/90 

c/c 5204/96, em conformidade com eleição realizada em Assembleia Geral Extraordinária nº 261ª, 

do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, publicado no Diário Oficial do Município do dia 28 

de julho de 2022, com o resultado da eleição para os membros não governamentais realizada no dia 

21 de julho de 2022, foram empossados conselheiros nomeados por meio do Decreto nº 35.893 de 25 

de agosto de 2022 para compor o Conselho Municipal dos diretos da criança e do adolescente, para 

o biênio 2022-2024. Realizada nomeação dos Conselheiros de Direito, é dada posse ao Sr. Evaldo 

Batista de Almeida Filho, na condição de Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, bem como, é dada posse a Sra. Tatiane de Jesus da Paixão na condição de Vice-

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E para constar, lavrou-se 

o presente Termo de Posse que após lido e assinado pela Excelentíssima Senhora Fernanda Silva 

Lordêlo, e pelos empossados.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, 01 

DE SETEMBRO DE 2022. 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 206/2022

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 20284/2020 de 25/08/2020,

RESOLVE:

Art. 1º conceder a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA Nº 2017-SEDUR/CLA/LU-183 
publicada no DOM nº 7.004, em 23 a 26 de dezembro de 2017, através da portaria nº 466/2017, 
pelo prazo de 03 (três) anos, a SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA (POSTO SANAVE) inscrita no 
CNPJ 15.226.699/0005-03 para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, com capacidade de 
armazenamento de 60 m³, localizado na Avenida Mário Leal Ferreira, 920, Brotas, Salvador-
BA, coordenadas geográficas 12°59’01.20”S e 38°29’33,73” 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. Manter a SEDUR informada de qualquer alteração nas atividades realizadas pela empresa, 
principalmente se houver implantação de lavagem de Veículos e abastecimento de GNV;

III. Apresentar, semestralmente, relatório comprobatório com fotos da limpeza periódica das bocas 
de descarga, câmeras de contenção das bombas, SUMPs e dos sistemas separadores de água e óleo 
e canaletas, evitando o acúmulo de resíduos de combustível e águas de chuva;

IV. Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, contrato atualizado com a empresa responsável pela 
coleta de resíduos Classe I (óleo usado, embalagens plásticas e borra da caixa separadora de água e 
óleo, etc.), contados a partir da publicação desta Licença;

V. Apresentar, semestralmente, os comprovantes da entrega da coleta dos resíduos classe I, óleo 
usado, limpeza da caixa separadora de água e óleo e embalagens plásticas;

VI. Manter sempre atualizados e em seus arquivos para fins de fiscalização: 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;

VII. Apresentar, no prazo de 01 (um) ano, relatório comprobatório com fotos da instalação do Sistema 
Eletrônico de Medição de Estoque (ATG) do SASC e Sistema de Monitoramento e Detecção de 
Vazamento nos tanques de parede dupla, atendendo a NT 13.786/2019;

VIII. Apresentar, anualmente, durante a vigência 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;

IX. Apresentar, anualmente, relatório comprobatório com fotos das revisões das válvulas de 
contenção de vapores instaladas nos terminais dos respiros dos tanques com o objetivo de manter 
suas características de desempenho asseguradas pelo fabricante;

X. Apresentar, anualmente, os relatórios de manutenção preventiva dos 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;

XI. Implementar no prazo de 90 (noventa) dias o Programa de Educação Ambiental - PEA voltado 
para os colaboradores da empresa, 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 
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 30 de agosto de 2022.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO 

Secretário


