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DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO Nº 11.655, DE 17 DE JULHO DE 2020.
Republicação por incorreção
Aprova a Revalidação do Loteamento Bem Viver
Asa Branca, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
considerando o que consta no Processo nº 38658/2020 e Protocolo Nº 30512/20, com base no art.14, da Lei
Municipal nº 629, de 04 de julho de 1969, da Lei Municipal nº 1.615/92 e da Lei Federal nº 6.766/79 alterada pela
Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 10.932, de 03 de agosto de 2004 e da Lei
Federal nº 11.977 de 07 de julho de 2009,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a Revalidação do LOTEAMENTO POPULAR BEM VIVER ASA BRANCA, situado na
Rua Bahia, Bairro Asa Branca, Feira de Santana-BA, de propriedade da empresa Bem Viver Asa Branca
Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda, com 31.111,78m² (trinta e um mil, cento e onze metros quadrados e
setenta e oito centímetros quadrados), limitando-se ao Norte com João Cedraz, oeste com Áurea Castro da Silva,
ao Leste com Lucio Barreto da Silva e ao Sul com Rua Bahia.
Parágrafo único – A área do Terreno mede 31.111,78m² (trinta e um mil, cento e onze metros quadrados
e setenta e oito centímetros quadrados), para área dos Lotes Residenciais foram destinados 20.222,68m² (vinte
mil, duzentos e vinte e dois metros quadrados e sessenta e oito centímetros quadrados), para Área de Uso
Público foi destinado 10.889,10m² (dez mil, oitocentos e oitenta e nove metros quadrados e dez centímetros
quadrados), sendo destinados 7.367,89m2 (sete mil, trezentos e sessenta e sete metros quadrados e oitenta e nove
2
centímetros quadrados), para o Sistema Viário (Ruas e Passeios) e 3.521,21m (três mil, quinhentos e vinte e um
metros quadrados e vinte e um centímetros quadrados), para Área Reservada a Equipamentos Públicos
Comunitários.
Art. 2º - Ficam incorporadas ao domínio público as áreas destinadas ao uso e gozo da população, as
edificações públicas e outros equipamentos urbanos, nos termos do art.22, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei Federal nº 10.932, de 03
de agosto de 2004.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de julho de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SERGIO AQUINO DE AZVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
RESPONDENDO INTERINA E CUMULATIVAMENTE PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SERGIO BARRADAS CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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DECRETO Nº 11.704, DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o Decreto Nº 11.267, de 10 de outubro de 2019,
que nomeia membros para o Conselho Municipal da
Juventude - CMJ, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, especialmente as
contidas na Lei Municipal nº 3.467, de 05 de setembro de 2014,

DECRETA:
Art. 1° - Altera o Art. 1º, inciso IX, do Decreto nº 11.267, de 10 de outubro de 2019, referente ao
representante titular do Segmento Religioso, que passa a viger com o seguinte nome:
IX – Representando o Segmento Religioso:
a)

Valter dos Santos – Titular.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 20 de agosto de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PABLO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 5 19 239-2020. CONTRATANTE:S UPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONTRADADA:
WAMBERTO LOPES DE ARAÚJO-ME. Aditar o contrato nº 7-2019-1926C, firmado em 01/04/2019. O prazo de
execução do contrato será prorrogado por mais 06 (seis) meses, a contar do seu termo final, em virtude da
existência de saldo financeiro. DATA: 31/03/2020.

COMUNICADO – LICITAÇÃO Nº 073-2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005-2019
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia sanitária, para
execução, em caráter contínuo, dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, de manutenção e conservação
da Cidade de Feira de Santana. IMPUGNANTE: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA. Em exame ao quanto arguido
pela impugnante, e com base no Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município, nº 1169/PGM/2020, Ante
o exposto, com base no quanto apresentado pelo setor técnico da SESP, vislumbrando a possibilidade jurídica de
conhecimento e indeferimento da Impugnação apresentada pela empresa Costrusete Construtora Ltda, junto ao
certame licitatório indicados nos autos. Feira de Santana, 20 de agosto de 2020. Fabrício dos Santos Amorim –
Presidente da CPL.

COMUNICAO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 124-2020 TOMADA DE PREÇO 031-2020.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da construção de vestiários e campo de futebol,
localizado no Conjunto Fraternidade, Bairro Tomba, neste município. Contrato de Repasse OGU n° 878042/2018 –
Operação 1057917-92. Informamos que a resposta a solicitação de esclarecimento encontra-se disponível no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 20/08/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

COMUNICADO ÀS SOLICITAÇÕES DOS ESCLARECIMENTOS
LICITAÇÃO Nº 073-2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005-2019.
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia sanitária, para
execução, em caráter contínuo, dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, de manutenção e conservação
da cidade de Feira de Santana. Informamos que a resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível
no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 19/08/2020. Fabricio dos Santos Amorim – Presidente da
CPL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 574-2020-12D
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 784-2020. Repartição
Interessada: SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MOZARLÂNDIA, N 95, BAIRRO
CONCEIÇÃO II, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Contratada: ANTONIO
HENRIQUE KRUSCHEWSKY DE MIRANDA. VALOR GLOBAL:R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Amparo legal: Art.
59, inciso VII, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a
Dispensa de Licitação para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 01/07/2020. DENILTON PEREIRA DE
BRITO – SECRETÁRIO.
EXTRATO DO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 574-2020-12D
CONTRATO N° 413-2020-12C - Processo Administrativo Nº 784-2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MOZARLÂNDIA, N 95, BAIRRO
CONCEIÇÃO II, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 DOZE)
MESES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Contratada: ANTONIO
HENRIQUE KRUSCHEWSKY DE MIRANDA. Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Assinatura do
Contrato: 01/07/2020. Feira de Santana, 01/07/2020.

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

3

ANO VI - EDIÇÃO 1422 – DATA 21/08/2020
ERRATA - CHAMADA PÚBLICA 004-2019- Avisamos que na publicação do DOFS do dia 20/08/2020. Onde se lê:
Foram FRACASSADOS os LOTES III e IV. Leia-se: Foram FRACASSADOS os LOTES V e VI. As demais informações
permanecem inalteradas. Feira de Santana, 20/08/2020. Osmario de Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 114-2020 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES
RDC PRESENCIAL 001-2020
OBJETO: Contratação de empresa para serviço de informatização para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, Policlínicas, Caps, e Atenção Básica. VENCEDOR: VOIPY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
VALOR: R$ 3.780.000,00. HOMOLOGAÇÃO: 11/08/2020. Feira de Santana, 20/08/2020 – Denise Lima
Mascarenhas – Gestora do FMS.
EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 114-2020 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES
RDC PRESENCIAL 001-2020.
CONTRATO: 427-2020-11C. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: VOIPY TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para serviço de informatização para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Policlínicas, Caps, e Atenção Básica. ASSINATURA DO CONTRATO:
11/08/2020. VALOR: R$ 3.780.000,00. Feira de Santana, 11/08/2020. Denise Lima Mascarenhas – Gestora do FMS.

PORTARIA
PORTARIA N° 777/2020

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que consta do processo administrativo nº 47277/2020, RESOLVE conceder à servidora
IZENILDES SANTOS BRITO DA SILVA, Enfermeira, matrícula nº 01008943-2, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 03 (três) anos, retroagindo
seus efeitos a 20 de agosto de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de agosto de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL Nº. 015/2020
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Nº 120/2018 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer Técnico Nº
130/2020 do Processo SEMMAM Nº. 15.460/2020 LIC - DDLA.
DECLARA:
AÇAÍ no Kilo Indústria e Comercio de Alimentos EIRELE, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.543.636/0001-07,
localizada na Rua Branca, nº303, lote 27, quadra E, Conceição, Feira de Santana – BA. Está dispensada do licenciamento
ambiental por porte conforme enquadramento na Resolução CEPRAM Nº 4.579 de 06 de março de 2018 e Lei Municipal
Complementar Nº 120/2018, sendo inexigível a Licença Ambiental, ficando, portanto DISPENSADA DE LICENÇA
AMBIENTAL, porém, oportuno advertir da necessidade do cumprimento das condicionantes abaixo.
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer no
Projeto apresentado, conforme Lei Complementar Nº 120/2018 de 26/12/2018;
II. Apresentar exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de terceiros, visando
cumprir a Lei Municipal Complementar nº 120/2018 que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios
de Publicidade; Prazo: 90 dias.
III. Apresentar em definitivo o Alvará Sanitário e o Parecer de Uso e Ocupação do Solo. Prazo: 90 (noventa)
dias.
IV. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários,
conforme NR Nº. 006/78 do Ministério do Trabalho;
V. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias mais
Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
VI. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos, emitidos pelas instalações e equipamentos
estabelecidos no Capítulo de Sons e Ruídos, da Lei Complementar Municipal Vigente, combinada com a Norma ABNT
NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA 01/90, inclusive para atividades realizadas pelos empreendimentos
terceirizados. Prazo: contínuo.
VII. Apresentar o relatório da ação/execução do Programa de Educação Ambiental ministrado aos funcionários
da indústria, atualizados com freqüências e fotografias, contemplando as capacitações descritas no PEA; Prazo: 180 dias.
VIII.
Armazenar os resíduos, de acordo, a Resolução CONAMA 275/2001 e as normas técnicas e
pertinentes, apresentar fotografias do local. Prazo: contínuo.
IX. Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica gerados durante a operação do empreendimento, em local
adequado, devidamente acondicionados, em cumprimento à NBR 10004 e CONAMA Nº. 307/2002 e suas atualizações,
encaminhando-os para destinação final em locais legalmente autorizados pelo poder público; Prazo: Continuo.
X. Manter uma cópia da Declaração de Dispensa de Licença Ambiental no endereço de desenvolvimento da
atividade econômica Rua Branca, nº303, lote 27, quadra E, Conceição, CEP 44.065-770 - MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA
UF BAHIA. Coordenadas Geográficas (UTM): Zona 12º 13´53,6´´ S e 38º 56´17.9´´ W, para fins de fiscalização e o
acompanhamento de cumprimento das condicionantes.
XI. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar a presente Declaração de Dispensa, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Declaração de Dispensa de Licença
Ambiental. PORTE - DDLA;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
O ato de não exigir o Licença Ambiental aqui declarada, não isenta o interessado do cumprimento das normas e
padrões ambientais, da fiscalização exercida pelos órgãos competentes, nem de obter a Anuência e/ou Autorizações das
outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal quando couber, ressalvando que a referida Declaração de
Dispensa pode ser revogada nos casos de alteração da legislação vigente.

Feira de Santana – BA, 11 de agosto de 2020.
ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Autorização de Supressão Vegetal – ASV
PORTARIA Nº 02, DE 18 DE AGOSTO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Municipal Complementar Nº 120/2018 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer
Técnico Nº. 136/2020 e tendo em vista o que consta do Processo Nº 7737/2020 - DIV.LIC – ASV.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Autorização de Supressão de Vegetação Nativa - ASVN, válida pelo prazo de 01 (um)
ano, para uma área de 1,4 hectares, com um total de 28 indivíduos e um volume de material lenhoso estimado em
11,09 m³, para a implantação do Condomínio Residencial Barcelona, que ocupará um terreno com área total de
2,1 hectares, a área total do empreendimento de 19.619,46 m², e área ocupada do empreendimento de 4.597,67
m², composto por 336 unidades habitacionais (apartamentos) padrão com 2/4 cada e um sanitário, assim
distribuídos: em 21 blocos, cada bloco com quatro pavimentos, e cada pavimento com quatro apartamentos, e
270 vagas de estacionamento, a ser localizado na Avenida Arlindo Alves, S/N, bairro SIM, Feira de Santana-BA,
coordenadas geográficas (GMS): 12°14'28.8"S e 38°54'39.8"W, sob a responsabilidade da empresa Residencial
Barcelona SPE LTDA, inscrita no CNPJ: 34.432.151/0001-30, e Inscrição Municipal: 68.795-2, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, nº 3417- Santa Mônica. Feira de Santana-BA. Mediante o cumprimento da legislação em
vigor e dos seguintes condicionantes.
I. Esta Autorização de Supressão Vegetação Nativa – ASVN, limita única e exclusivamente área total do
terreno de 1,4 Hectares, e a limpeza completa da área total de 2,13 hectares, para a implantação do Condomínio
Barcelona Residencial.
II. Realizar inspeção prévia em todos os vegetais, para a identificação completa de todos os possíveis
ninhos de aves que venham a existir;
III. Revisar o projeto arquitetônico, levando em consideração a localização das árvores, para fins de
manutenção dentro do projeto de arborização do empreendimento. Remover somente o necessário à implantação
do empreendimento.
IV. Realizar coleta das sementes das espécies vegetais suprimidas, bem como, a coleta das mudas (filhos
das árvores) para fins de aproveitamento no projeto de arborização do empreendimento, e doação a SEMMAM,
para serem utilizadas nos projetos de arborização urbana.
V. Realizar o transplante de todos os pés de ouricuri (Syagurus coronata) encontrados na área do
empreendimento, promovendo o replantio em outros empreendimentos, ou na mesma área.
VI. Realizar a Compensação Ambiental com a Doação de 280 mudas de árvores, com tamanho mínimo
de 1,5 metros de altura. Priorizar as espécies nativas regionais do Bioma caatinga, ou Mata Atlântica (Proporção
10:1). Prazo: 60 (Sessenta) dias.
VII. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos
funcionários da empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir
todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da
empresa; Contínuo.
VIII.
Dar a destinação sócio – econômica ao material vegetal extraído da área de 2,13 hectares.
Apresentar a comprovação de destino do material lenhoso.
IX. Os serviços de supressão deverão ser acompanhados por profissional com habilitação técnica para a
finalidade a que se destina a ASV. Emitir um relatório técnico do Serviço Técnico realizado, bem como, o
cumprimento das condicionantes, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Art. 2º. O descumprimento pelo requerente das atividades prevista no projeto técnico anexado ao
processo torna nulos os Artigos anteriores e o mesmo estarão sujeito as penalidades previstas em Lei;
Art. 3º - Estabelecer que esta Autorização de Supressão de Vegetação Nativa é única e exclusiva ao
empreendimento “Condomínio Barcelona Residencial”, cuja fase de implantação está sendo iniciada, devendo,
portanto, manter as cópias dos documentos relativos ao processo anterior, bem como essa Dispensa, seja mantida
disponível à fiscalização da SEMMAM e aos Órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais
– SEARA;
Art. 4º. De acordo, com o artigo 230 da Lei Complementar N° 120/2018 a SEMMAM, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a
presente ASV, quando ocorrer:
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• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a ASV;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana – BA, 18 de agosto de 2020.

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA AMBIENTAL LICENÇA UNIFICADA – LU.
PORTARIA Nº 79, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Municipal Nº 041/09 e suas alterações, de acordo com o Parecer Técnico Nº. 133/2020 e tendo
em vista o que consta do Processo Nº 41.296/2020 - DIV. LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder LICENÇA UNIFICADA - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa A. C.
Amazonas EIRELI, nome fantasia Natuclean, inscrita no CNPJ sob N° 07.981.403/0001-08 e Inscrição Municipal N°
34.885-6, com sede na Rodovia BR 324, S/N Lote 08, 09 Quadra B Aviário /CIS, CEP 44.096-486, Feira de Santana –
Bahia, nas coordenadas geográficas (GMS) 12°17'56.59"S E 38°53'32.34"O, para desenvolver a atividades de
Fabricação de produtos de limpeza e polimento, com capacidade de 90 toneladas/mês, em terreno com área total
de 7.644,26 m², e área construída de 573,13 m². Mediante o atendimento a Legislação Ambiental vigente,
portanto, empresa deverá requerer da SEMMAM a Devida Licença Unificada que se encontram abaixo.
I. Apresentar junto ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUNDEMA, a metragem de todos
os meios de publicidade, própria ou em espaço de terceiros (placa, outdoor, painel, testada frontal/lateral) visando
cumprir a Lei complementar N° 120/2018. Prazo: 90 (noventa) Dias.
II. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos, emitidos pelas instalações e
equipamentos estabelecidos no Capítulo de Sons e Ruídos, da Lei Complementar Municipal Vigente, combinada
com a Norma ABNT NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA 01/90, inclusive para atividades realizadas pelos
empreendimentos terceirizados. Prazo: durante a vigência desta Licença Ambiental;
III. Implantar as metas e as medidas de prevenção e controle estabelecidas no Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA, e manter atualizado o programa: Freqüência: anual.
IV. Realizar a revisão do processo produtivo, e apresentar na forma de planilha quali-quantitativamente, a
relação de todos os produtos fabricados mensalmente, no período de um ano.
V. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários
da empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir todas as Normas
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da empresa; Prazo:
Continuo;
VI. Instalar chuveiro de emergência e lava olhos na área de produção e envase de produtos, e manipulação
de produtos químicos. Apresentar registro fotográfico. Prazo. 90 (noventa) dias.
VII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de mediadas adotadas; Prazo: renovação da LU;
VIII. Cumprir o que foi estabelecido no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, devendo
efetuar a segregação de materiais conforme normas em vigor, comunicando a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMMAM, as empresas responsáveis pelo transporte e apresentar as planilhas PGRS e documentação
comprobatória de transporte e destinação final;
IX. Dispor temporariamente os resíduos sólidos de origem doméstica, em local adequado, devidamente
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acondicionados, em cumprimento à NBR 10004 e CONAMA Nº. 307/2002, encaminhando-os para destinação final
em locais legalmente autorizados pelo poder público (aterro sanitário); Adotar procedimentos na empresa que
visem à máxima redução na geração de resíduos sólidos, assim como a recuperação, reutilização e reciclagem
deste material.
X. Segregar, identificar, acondicionar, classificar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para a
armazenagem provisória, dotada de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com a
classe do resíduo, atendendo aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas da ABNT NBR, em conformidade
com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos, mantendo a documentação comprobatória,
principalmente os resíduos Classe I.
XI. Apresentar na SEMMAM, os comprovantes de entrega dos recipientes químicos (embalagens vazias dos
produtos químicos) aos fornecedores envolvidos na Logística Reversa. Prazo: Anualmente;
XII. Executar o Programa de Educação Ambiental para os funcionários da empresa, com detalhamento das
atividades, cronograma de execução e indicadores de resultados, contemplando; a) regras básicas de segurança a
serem implantadas nas atividades desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI´s, como medida de
proteção à saúde; c) potenciais de risco à saúde e impactos ambientais gerados pela atividade; d) gerenciamento e
minimização de resíduos, considerando o principio dos Três Rs – reduzir –reutilizar e reciclar; e) treinamento para
situações de emergência; g) importância dos ecossistemas, do meio físico e biótico e do ciclo de água; h) Meio
Ambiente e Legislação Ambiental, com o objetivo de obter o máximo de eficiência para todos os funcionários da
empresa e apresentar relatório com os resultados alcançados, inclusive a lista de freqüência do treinamento dos
colaboradores com a participação mínima de 90% dos funcionários. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias;
XIII. Apresentar na SEMMAM, o Alvará de Vigilância Sanitária da atividade de cosméticos. Prazo: 120 (cento
e vinte) Dias;
XIV. Apresentar a Outorga ou Dispensa de outorga do INEMA para captação de recursos hídricos dos dois
poços artesianos: Poço - 01 coordenadas geográficas 12°17'54.69"S e 38°53'32.36"O, e o Poço - 02 coordenadas
geográficas 12°17'53.05"S e 38°53'33.88"O. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
XV. Apresentar a comprovação de destinação do efluente sanitário para a rede pública de esgotamento do
Município (comprovante de ligação da concessionária da EMBASA). Prazo: 60 (sessenta) dias.
XVI. Continuar a encaminhar o esgoto doméstico gerado para sistema de fossa Séptica, dimensionada de
acordo com a norma técnica NBR 7229 da ABNT, e efetuar periodicamente a limpeza e remoção do lodo digerido
das fossas sépticas. Manter nos arquivos da empresa comprovantes de destinação adequada dos efluentes
coletados.
XVII. Promover regularmente o descarte dos efluentes gerados no processo produtivo na Estação de
Tratamento de Efluente – ETE da EMBASA. Manter nos arquivos da empresa comprovantes de coleta manifesto de
transporte de resíduos e o descarte.
XVIII. Recomenda-se buscar medidas de tratamento dos efluentes gerados no processo produtivo, com a
aplicação de tecnologias limpas.
Art. 2º. Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização
das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que o mesmo alcance seus
efeitos legais;
Art. 3º. Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantidas disponíveis à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do
Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA;
Art. 4º. De acordo, com o artigo 230, a SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Ambiental;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana - BA, 17 de agosto de 2020.

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA – LU.
PORTARIA N° 80, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.
Republicada por incorreção
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Municipal N°120/2018, de 20 de dezembro de 2018, (Código de Meio Ambiente)
e tendo em vista o que consta no Parecer Técnico Nº 134/2020 do Processo Nº 28.240/2020 - DIV.LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a LICENÇA UNIFICADA - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa DK COMÉRCIO DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, nome fantasia Posto Barreto, inscrito no CNPJ N° 30.407.550/0001-90, e Inscrição
Municipal N° 74.187-6, localizado na Av. Eduardo Fróes da Mota, S/N – Santa Mônica, CEP 44.078-015, Feira de
Santana/BA, nas coordenadas geográficas 12° 16’ 2’’ S e 38° 56’ 2’’ O, para desenvolver a atividade de comércio varejista
de combustíveis para veículos automotores, com capacidade de armazenamento de 60m³ de combustíveis líquidos
(gasolina comum, aditivada, etanol e diesel). Mediante o cumprimento da legislação em vigor e dos seguintes
condicionantes.

I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Complementar 120/2918. Prazo: 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar o Estudo de Caracterização Hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das águas
subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de poços de captação destinados ao abastecimento público
ou privado registrados nos órgãos competentes até a data da emissão do documento, no raio de 100 m, considerando as
possíveis interferências das atividades com corpos d'água superficiais e subterrâneos; e a caracterização geológica do
terreno da região onde se insere o empreendimento com análise de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o
potencial de corrosão; Prazo: 60 (sessenta) dias.
III.Realizar após a instalação dos tanques e suas tubulações, os teste de estanqueidade do Sistemas de
Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) (tanque, tubulações e conexões), que comprove a estanqueidade
do sistema de armazenagem (tanque, tubulações e conexões), em concordância à NBR 7505-1, e de acordo, a NBR
13.784 da ABNT (Detecção de Vazamento em Posto de Serviço) vigente, combinado com a Portaria nº 259, de 24 de
julho de 2008, e a Resolução CONAMA nº 273/2000. Os testes devem ser realizados por empresas com certificado e
credenciamento junto ao INMETRO. Prazo: 60 (sessenta) dias.
IV.Apresentar as notas fiscais de aquisição dos tanques de combustíveis e bombas de abastecimento, caixa
separadora, a ficha de acompanhamento e o certificado de estanqueidade dos tanques de combustíveis, e manter
disponível à fiscalização dos órgãos competentes.Prazo: 60 (sessenta) dias.
V. Apresentar o Habite-se, e o Alvará de Funcionamento, emitidos pela SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, e o Certificado de Posto Revendedor emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
– ANP, e o Atestado de Vistoria de corpo de Bombeiros – AVCB, referente ao projeto de incêndio e pânico. Prazo: 90
(noventa) Dias.
VI. A pessoa jurídica somente poderá iniciar o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis
automotivos após a publicação da autorização no Diário Oficial da União (DOU), conforme artigo 10º, § 1º, Resolução
ANP Nº 41 DE 05/11/2013.
VII. Apresentar todos os meios de publicidade que serão utilizados no Posto de Combustível, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors etc.), com as respectivas medidas para fins de atender a Legislação Ambiental
Vigente que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 (sessenta) dias.
VIII. Implantar o Plano de Emergência Ambiental - PEA, conforme apresentado a esta secretaria, devendo atualizálo sempre que necessário. Promover o treinamento das ações preventivas estabelecidas no Plano de Emergência
Ambiental – PEA, realizando simulados de emergência ambiental. Apresentar o relatório da avaliação prática de
aplicação das metas estabelecidas no PEA. Prazo:120 (cento e vinte) dias.
IX. Instalar em locais visíveis ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental.
X. Apresentar o Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA, e a Análise Preliminar de Risco – APR, no
prazo de 120 (cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços.
XI. Adquirir e manter na unidade um Kit Mitigação - Emergência Ambiental, para o controle de
derramamentos/vazamentos de combustíveis, em atendimento a Norma Regulamentadora NR 20, no prazo de 120
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(cento e vinte) dia, após o início de funcionamento do Posto de serviços. Apresentar um registro fotográfico de
aquisição. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XII. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários da
empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir todas as Normas
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da empresa.
XIII. Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistemas de detecção e
proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamento, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, de
acordo com a norma técnicas da ABNT pertinentes;
XIV. Operar e manter sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos conforme
estabelecidos em normas específicas;
XV. Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto apresentado à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM e conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de
combustíveis;
XVI. Realizar apenas descarga selada dos caminhões para os tanques subterrâneos;
XVII. Destinar os resíduos de óleo usado e os provenientes da borra do separador água/óleo para empresas de rerefinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a Resolução CONAMA nº
362/2005, mantendo documentação comprobatória.
XVIII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias mais
Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
XIX. Armazenar Resíduos Perigosos - Classe I em área impermeável, coberta.
XX. Destinar adequadamente os resíduos perigosos – classe I (embalagens de produtos químicos, estopas, resíduo
da caixa de areia e da separadora de água e óleo) por empresa especializada e devidamente licenciada. Estes resíduos
deverão ser incinerados quando não houver outra destinação mais adequada, uma vez que não podem ser dispostos em
aterro sanitário doméstico;
XXI. Manter íntegro o Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas – SPDA, aprovado pelo órgão competente,
bem como, os extintores.
XXII. Operar os Sistemas de Abastecimento com Tanques Subterrâneos de Combustível (SASC) conforme as normas
e critérios estabelecidos nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, especialmente as NBR´s
12.236, 16.161, 16.764, 16.764, 13.784, 13.786, 13.787, 14.605, 14.606, 14.632, 14.639, 14.722, 14.973, 15.015, 15.118,
15.138, Portaria n° 37, de 16 de fevereiro de 2005, naquilo que couber, bem como suas revisões e complementações;
XXIII. Operar adequadamente o SAO – Separador Água/Óleo, conjunto de canaletas e caixas separadoras, devendo
ser coletado periodicamente o óleo retido e enviado para reciclagem ou disposição final em instalação licenciada;
XXIV. Manter íntegro, toda a área de abastecimento e descarga dos sistemas com tanques subterrâneos de piso de
concreto impermeabilizado e canaletas com caimento para o sistema de drenagem, cujas canaletas devem estar
localizadas internamente à projeção da cobertura, e o fluxo direcionado para uma caixa separadora de água e óleo
(SAO), bem como efetuar diariamente a limpeza das canaletas, no objetivo de garantir a eficiência do sistema de
drenagem. Prazo: Constante.
XXV. Manter o descarte das embalagens de lubrificantes, com completo escoamento dos resíduos,
impossibilitando a sua reutilização inadequada através de perfuração e amassamento. Apresentar o comprovante de
envio. Prazo 120 dias.
XXVI. Realizar o monitoramento dos efluentes líquidos para a saída do sistema de caixa separadora de água e óleo,
CXSAO, para avaliar a eficiência do sistema de separação de água/óleo CXSAO, com realização dos seguintes parâmetros:
pH, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, óleos e graxas, e produtos componentes dos combustíveis
comercializados (BTEX). O relatório deverá conter comentários técnicos sobre a eficiência da operação da SAO bem
como quanto aos resultados obtidos estarem seguindo as recomendações da Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio
de 2011, ou outra resolução que venha a ser publicado para lançamento de efluentes, com informações sobre as
medidas mitigadoras para correção dos valores e parâmetros fora da determinação da resolução; deverá também conter
a identificação, Anotação de Responsabilidade técnica (ART) e a assinatura do responsável técnico pelas análises. Prazo:
anualmente para apresentação a SEMMAM destes relatórios.
XXVII. Apresentar, no prazo de 365 dias a contar da data de recebimento desta Licença, relatório que ateste que o
sistema separador água e óleo (SAO) está em conformidade com normas ABNT/NBR 14.605-2;
XXVIII. Instalar as canaletas de drenagem na ilha de abastecimento de combustíveis, e a Caixa Separadora de Água e
Óleo – CXSAO, de acordo, a normas ABNT/NBR 14.605-2; Manter as canaletas sempre limpas e livre de lixo e areia.
XXIX. Implantar as medidas estabelecidas no PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, instalando
coletores em locais estratégicos para a coleta de resíduos, fazer a segregação dos resíduos por classe e fazer o
acondicionamento correto destes dentro de contentores e dispostos na casa de resíduos. Realizar a avaliação periódica
quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados.
XXX. Apresentar anualmente a Tabela de movimentação de resíduos do PGRS. A tabela deve conter as informações
mínimas sobre os resíduos gerados na empresa: quantidades geradas, estocagens, tipos de acondicionamentos,
quantidades de saídas e destinos finais desses resíduos com comprovação do envio para empresas de
reciclagem/reutilização, e aterro industrial, devidamente licenciadas.
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XXXI. Informar imediatamente à SEMMAM, em caso de vazamento de combustíveis, devendo ser realizada a
remediação de toda área impactada;
XXXII. Manter em local visível ao público, placas de advertência com relação à periculosidade do material
manuseado e com mensagem de campanhas educativas para segurança ambiental, segurança pessoal, de transito e
sanitária, conforme normas técnicas e legislações vigentes;
XXXIII. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos, emitidos pelas instalações e equipamentos
estabelecidos no Capítulo de Sons e Ruídos, da Lei Complementar 120, de 20 de dezembro de 2018, combinada com a
Norma ABNT NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA 01/90, inclusive para atividades realizadas pelos empreendimentos
terceirizados. Prazo: durante a vigência desta Licença Ambiental;
XXXIV. Obedecer a Lei Nº 3722, de 31/08/2017 artigo 1° - Fica expressamente vedado o funcionamento dos
equipamentos de som automotivo, popularmente conhecidos como paredões de som, e equipamentos sonoros
assemelhados, nas vias, praças, e demais logradouros públicos no âmbito do Município de Feira de Santana. Parágrafo
único. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público, tais como postos
de combustíveis, postos de lavagem, espaço de eventos e estacionamentos e chácara, que realizam eventos com
paredão, com cobranças de ingresso ou não.
XXXV. Manter atualizado o Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras – CEAPD, e o Cadastro
Técnico Federal – CTF, emitidos pelos órgãos competentes;
XXXVI. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Unificada - LU, no endereço de desenvolvimento da
atividade empresa Posto de Combustível para fins de Fiscalização Ambiental;
Art. 2º. Esta Portaria refere-se à Licença Unificada e análise de viabilidade ambiental de competência da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou
Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance
seus efeitos legais;
Art. 3º. Estabelecer que esta Portaria, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantida disponível à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do Sistema
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA;
Art. 4º. De acordo, com o artigo 230 da Lei Complementar N° 120/2018, a SEMMAM, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente
Licença Unificada, quando ocorrer:
• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Unificada;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde
Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 12 de agosto de 2020.

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o disposto na Lei Estadual 9.433/2005, na Lei Federal
8.666/93, na Lei Federal 10.520/02 e em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade que
devem nortear os processos licitatórios, apresenta o complemento do extrato das Dispensas de Licitações do
PRIMEIRO decênio de AGOSTO de 2020.
Dispensa de Licitação Nº: 486-2020-11D CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE
SANTANA, OBJETO: Aquisição de Máscara de Proteção Facial para suprir o enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) no Município de Feira de Santana – BA. CONTRATADA: O REI
DAS FARDAS – FARDAMENTOS E EPI’S EIRELI; VALOR R$ 158.000,00 03/08/2020.
Dispensa de Licitação Nº: 567-2020-11D CONTRATANTE: PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE
SANTANA, OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde, durante as reuniões online referente as ações do Coronavírus (Covid-19). CONTRATADA: VNLUZ
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA; VALOR R$ 5.116,00 06/08/2020.

DENISE LIMA MASCARENHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COLBERT MARTINS DA
SILVA
FILHO:13236164549

Assinado de forma digital por COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO:13236164549
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR InResult, cn=COLBERT MARTINS DA
SILVA FILHO:13236164549
Dados: 2020.08.20 17:36:32 -03'00'

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

12

