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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

PORTARIA Nº 443/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR, no uso 

de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 193 da Lei Complementar de N.º 01/91, e 

Circular GAB nº 013/2020 de 27/05/2020.

RESOLVE:

Apurar os fatos no Processo de N.º 80855/2021-SMS, que versa sobre DENUNCIA DE CONDUTA 

INADEQUADA COMETIDA POR SERVIDOR DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAUDE E PROTEÇÃO 

ANIMAL/DIPA, devendo os trabalhos serem concluídos, conforme o art. 196 da Legislação acima 

referida, renumerado pelo parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar de N.º 07/92, publicado 

no Dom de 02/03/08 de 1992.

Secretaria Municipal da Saúde de Salvador,09 de novembro de 2022.

MARTA MARIA MONACO SILVA MEIRELES

Presidente da Comissão

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

Fundação Cidade Mãe - FCM 

PORTARIA Nº. 32/2022

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Aprovado pelo Decreto nº. 19.400 de 18 de março de 2009, publicado no DOM de 
19.03.2009,

RESOLVE:

Exonerar, a partir de 11/11/2022, o servidor Elias Silva Barreto, matrícula nº. 3164282, do cargo em 
Comissão de Assessor Técnico, grau 53 e nomear para exercer o mesmo cargo Fábio Belmonte Lima

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 10 de novembro de 2022. 

ISABELA ARGOLO DE ALMEIDA

Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

RESOLUÇÃO 052/2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Salvador - CMDCA, no 

uso de suas atribuições, nos termos da Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

e na Lei Municipal nº Lei 4.231/90 c/c 5.204/1996, no exercício de sua função deliberativa e 

controladora das ações da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador e 

em conformidade com a AGO nº 357 de 19 de outubro de 2022.

Considerando que conforme explicitado no parecer oriundo da Procuradoria Geral do Município no 

que atine a Dispensa de Chamamento Público, cessaram os motivos pelos quais a referida estava 

fundada. 

Considerando que será publicado o Edital de Chamamento Público, cujo objeto será a seleção de 

Organizações da Sociedade Civil - OSC, que tenham expertise na execução de projetos sociais, 

voltados para crianças e adolescentes soteropolitanos em situação de vulnerabilidade, para o 

fortalecimento das políticas públicas infanto-juvenis. 

Resolve:

Art. 1º Remanejar o valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), destinados 

anteriormente para a Dispensa de Chamamento Público, para o Edital de Chamamento Público. 

Art. 2º Com o remanejamento o edital de Chamamento Público será publicado com o valor total de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais) com o fito de contemplar 24 (vinte e quatro) projetos no valor de 

até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada.  

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

Salvador, 09 de novembro de 2022.

EVALDO BATISTA DE ALMEIDA FILHO 

Presidente CMDCA Salvador

RETIFICAÇÃO

Na resolução Nº 044/2022, publicada no DOM de 11 de outubro de 2022, onde se lê: 

Art. 5º. Distribuir o processo de sindicância:

PR-SPMJ 171452/2021

Leia-se: 

Art. 5º. Distribuir o processo de sindicância:

PR-SPMJ 172452/2021

Salvador, 09 de novembro de 2022.

EVALDO BATISTA DE ALMEIDA FILHO 

Presidente CMDCA Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 228/2022

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 5911000000/19780/2021 de 28/09/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada nº 2022-SEDUR/CLA/LU-38, pelo prazo de 04 

(quatro) anos, para ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A, inscrito no CNPJ 

73.849.952/0001-58, para construção de SUPERMERCADO, com área construída de 3.914,96 m², 

em terreno de 6.000,91 m², situado na Avenida Ulysses Guimarães,  4.894, Sussuarana, Salvador-

BA, coordenadas geográficas 12°56’20,79” S e 38°26’9,06” O; 12°56’21,23” S e 38°26’8,57” O; 

12°56’21,72” S e 38°26’7,91” O; 12°56’23,51” S e 38°26’9,41” O; 12°56’25,02” S e 38°26’10,70” O; 

12°56’24,59”S e 38°26’11,28” O; 12°56’24,13” S e 38°26’11,86” O; 12°56’22,53” S e 38°26’10,52” 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, devendo comunicar o início das obras e a finalização;

II. Só dar início às obras após obtenção dos Alvarás de Construção, Alvará de Construção de Muro 

de Contenção, Alvará de Terraplanagem e Licença para Desmembramento e antes do início da 

demolição, protocolar processo específico de Autorização Ambiental conforme estabelecido pelo Art. 

86 do Decreto Municipal 29.921/2018; 

III. Realizar projeto paisagístico, com plantio de árvores nas áreas permeáveis e nos estacionamentos 

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;

IV. 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 Empresa Baiana de Água e Saneamento - Embasa;

V. 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;

VI. 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;

VII. 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. Atentar-se em utilizar equipamentos que produzam ruídos, durante a fase de obras, 

apenas no horário comercial, entre 08:00 h às 17:00 h de segunda a sábado

VIII. Apresentar, semestralmente após início das obras, relatório de execução do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, consubstanciado com a descrição do 

manejo dos resíduos (resíduos de demolição; solos; resíduos de inertes; embalagens de plásticas; 

resíduos provenientes da demolição; resíduos classe I; lâmpadas; pilhas; baterias; sucatas; papel 

e papelão, 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 mantidos em seus arquivos para fins de fiscalização e anexado ao 

referido relatório de execução do PGRCC;

IX. Realizar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o início das obras, treinamentos para 

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

conter a propagação do coronavírus e do mosquito aedes aegypti, voltado para os trabalhadores 

envolvidos na obra, devendo respeitar o distanciamento recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde e utilizar os equipamentos de proteção coletiva e individual necessários. Encaminhar, cópias 

dos relatórios com registros fotográficos do treinamento, material utilizado e lista de presença dos 

participantes, acompanhado de dos currículos dos profissionais que realizaram as ações;

X. Atender a Norma Regulamentadora 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção, devendo elaborar e implementar o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho 

na Indústria da Construção - PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 

e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, tendo que 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;


