ANO VI - EDIÇÃO 1473 – DATA 08/10/2020

Lei Nº 3.520, de 26 de março de 2015.

ANO VII – EDIÇÃO 1700 – DATA 29/04/2021

SUMÁRIO
PODER EXECUTIVO







Decretos Individuais
Decreto Normativo
Licitações
Portarias
Secretarias, Autarquias, Outros

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

0

ANO VII - EDIÇÃO 1700- DATA 29/04/2021

DECRETOS INDIVIDUAIS
DECRETO INDIVIDUAL Nº 468/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o que consta do Processo de nº 30.6320/2019, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 73/2020,
com fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40,
§ 5º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 28/2006, RESOLVE conceder
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora
IARA PAIVA DA SILVA, matrícula nº 01069530-8, Professora, Classe I, Referência “E”, nível 06, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 469/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas obrigações legais, tendo em
vista o que consta do Processo n° 17871/2021, com fundamento no art. 44, da Lei Municipal Complementar
nº 01/94, RESOLVE exonerar, a pedido, a servidora PATRICIA LAVINI ARAUJO SANTOS DE LIMA, Matrícula
nº 60003942-1, Técnica em Nível Superior com graduação em Serviço Social, contratada pelo Regime Especial de
Direito Administrativo – REDA, admitida em 02.04.2020, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, retroagindo seus efeitos a 07 de abril de 2021.
Gabinete do Prefeito, 28 de abril de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 470/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE exonerar,
a pedido, RITA DE CÁSSIA SILVA LOURENÇO, do cargo de Chefe da Divisão de Controle Financeiro, da Secretaria
Municipal de Saúde, símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 18 de março de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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DECRETO NORMATIVO
DECRETO N° 12.105, DE 28 DE ABRIL DE 2021.

“Abre crédito suplementar ao Orçamento
do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com
base na autorização contida na Lei Nº 4.051, de 28 de dezembro de 2020, artigo 6º, inciso I, item a.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 37.000,00 (trinta e
sete mil reais), conforme detalhamento abaixo:
CLASS. INST.
02.0202

PROGRAMÁTICA
04.122.0004.2004

ECONÔMICA
4.4.90.52

FONTE
0000
TOTAL

VALOR (R$)
37.000,00
37.000,00

Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito suplementar, de
igual valor, correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:
CLASS. INST.
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202
02.0202

PROGRAMÁTICA
04.122.0004.2004
04.122.0004.2004
04.122.0053.2005
04.122.0053.2005
04.122.0053.2005
04.122.0053.2005
04.122.0053.2006
04.122.0053.2006
04.122.0053.2006
04.122.0053.2006
04.122.0053.2006

ECONÔMICA
3.3.90.14
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.47
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.47
4.4.90.52

FONTE
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
TOTAL

VALOR (R$)
10.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
37.000,00

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 118-2021-09AC. LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA: LOCADOR: PATRIMONIAL
MAGALHÃES DE MATOS LTDA. Aditar o contrato nº 259-2020-09C, firmado em 18/03/2020. O prazo de execução
do contrato, será prorrogado por mais 01 (um) mês, a contar do seu termo final. O valor mensal do contrato é de
R$ 20.000,00, passando o valor global do contrato para R$ 260.000,00. DATA:18/03/2021.

ADITIVO Nº 5 13 547-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA:CONTRATADA: AL.
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Aditar o contrato nº 690-2019-13C, firmado em 01/10/2019. Fica
estabelecido que o contratante deverá pagar à contratada, pelos acréscimos de serviço, o valor de R$ 19.229,00,
correspondendo a aproximadamente 21,4% do valor originário do contrato, passando o valor global atualizado
para R$ 108.946,44. DATA:10/12/2020.
ADITIVO Nº 123-2021-12AC. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA:CONTRATADA:AUTO POSTO
GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº 317-2020-12C, firmado em 06/05/2020.Fica estabelecido o valor unitário de
R$ 4,71, por litro de gasolina comum, retroagindo seus efeitos a partir de 31/01/2021. O contratante deverá pagar
ao contratado pelo realinhamento de preço o valor de R$ 27.025,67, correspondente a aproximadamente 9,53%
do valor do saldo do contrato, passando o valor global atualizado do mesmo para R$ 422.892,57.
DATA:19/04/2021.

COMUNICADO – LICITAÇÃO 020-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 018-2021
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de concreto asfáltico para ser utilizado nas operações tapaburaco da Superintendência de Operações e Manutenção. ASSUNTO: Recurso Administrativo. RECORRENTE:
PAVITEC – PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Diante do exposto, reconheço o pedido de
Recurso Administrativo como procedente, e, com base no princípio da autotutela, onde há a possibilidade do
Poder Público rever seus próprios atos administrativos, resolve a Pregoeira considerar a empresa MAZZA
ENGENHARIA LTDA INABILITADA. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, situado na
Av. Sampaio, nº 344, Centro, Feira de Santana - Bahia, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.:
75 3602 8345/8376. Feira de Santana, 28/04/2021. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Pregoeira.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, representado pelo seu Exmº Sr. Prefeito Colbert Martins da Silva Filho,
tendo em vista o disposto nos autos do Processo Administrativo nº 132-DGCC-2021, que concluiu pela necessidade
de rescindir o contrato nº 495-2020-09C, firmado em 07 de outubro 2020, com a empresa G.M.C. CONSTRUÇÕES E
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para executar obras
de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas localizadas no bairro Baraúnas, neste município, vem de
acordo com o quanto disposto art. 79, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, bem como de acordo com o parecer n.º
383/PGM/2021, rescindir amigavelmente o contrato originário. FSA, 06/04/2021. Colbert Martins da Silva FilhoPrefeito Municipal.
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 398/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o que consta do Processo de nº 30.6320/2019, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 73/2020,
com fundamento no art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 40, §
5º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 32, § 1º, da Lei Complementar nº 28/2006, RESOLVE: I – Fixar a
renda mensal na inatividade da segurada IARA PAIVA DA SILVA, matrícula nº 01069530-8, Professora, Classe I,
Referência “E”, nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em R$ 7.104,92 (sete mil cento e quatro
reais e noventa e dois centavos), equivalentes a 100% do salário de contribuição verificado no mês de março/2021,
constituído das seguintes parcelas: vencimento – R$ 5.550,72; adicional por tempo de serviço (28%) - R$ 1.554,20.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2021.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCONDES DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA

EXTRATO DAS PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Nº 399/2021 – considerando o que consta do processo administrativo nº 10833/2016, RESOLVE conceder ao
servidor FRANCINILDO PEREIRA DE JESUS, Guarda Municipal - Inspetor, matrícula nº 01074466-6, lotado na
Secretaria Municipal de Prevenção à Violência, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao período aquisitivo de
06 de outubro de 2005 a 05 de outubro de 2010, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2021.
Nº 400/2021 – considerando o que consta do processo administrativo nº 10336/2021, RESOLVE conceder ao
servidor FLORIANO OLIVEIRA VENTIN, Motorista, matrícula nº 01060985-4, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, 06 (seis) meses de licença-prêmio, relativa ao período aquisitivo de 01 de julho de 2010 a 30 de junho de
2015 a 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2020, para gozo a partir de 03 de maio de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de abril de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 07/2021
Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação do
Co-financiamento do Governo do Estado para o
exercício de 2021.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Feira de Santana - CMAS/FSA, instituído pela Lei Municipal
nº. 1.761 de 17/06/94, alterada pela Lei 3.211 de 01 de Junho de 2011, alterada pela Lei 10 de Maio de 2017
regulamentada pelo Decreto n. ° 5.923 de 16/11/95 e através do disposto no art. 16, inciso IV da Lei Federal n. º
8.742 de 07/12/93, no uso de suas atribuições que lhes concede o artigo 12 do seu Regimento Interno, vêm tornar
público o quanto realizado em reunião ordinária ocorrida no dia oito de abril de 2021.
Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de
outubro de 2004, do CNAS;
Considerando os objetivos e diretrizes da Assistência Social delineados nos artigos 203 e 204, da
Constituição Federal de 1988;
Considerando que a Lei Orgânica da Assistência Social determina mudanças em profundidade na
Assistência Social brasileira e atribui ao Conselho Municipal de Assistência Social papel de relevo na concretização
destas mudanças;
Considerando a Resolução do CNAS de N° 109/2009 da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Considerando a Resolução do CNAS N° 33/2012 Norma Operacional Básica do SUAS.
Considerando a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019;
Considerando o Decreto 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamenta no Estado da Bahia as medidas
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;
Considerando o Decreto 11.490, de 16 de março de 2020, que dispóe sobre novas medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de
Feira de Santana;
Considerando a Portaria 123/2016 que regulamenta o Co-financiamento do governo do Estado da Bahia
para o SUAS.
Considerando as deliberações da Reunião Ordinária realizada em 08 de abril de 2021.
Considerando a verificação, análise da documentação comprobatória das despesas e extratos e
constatação da veracidade e consistência do Demonstrativo Sintético Anual Físico Financeiro do Co-financiamento
do Governo do Estado – Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS ao Sistema Único da Assistência Social no
exercício de 2020.
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Plano de Ação do Co-financiamento do Governo do Estado referente exercício de
2021.
Art. 2º - A aprovação desta Resolução consta transcrita na Ata Nº 334, datada de 08 de abril de 2021 no
Livro Ata nº11 do CMAS/FSA.
Art. 3º - Esta Resolução será publicada no Diário Oficial do Município, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se e Publique-se.
Feira de Santana, 15 de abril de 2021.
JACKSON NUNES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CMAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE
PORTARIA Nº. 011, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Municipal Nº 120, de 20 de dezembro de 2018 (Código de Meio Ambiente) e
tendo em vista as informações que constam no Parecer Técnico de Nº 013/2021, do Processo Nº 4921/2021 –
DIVLIC – TT.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE da Licença Unificada – LU, concedida através da
Portaria N° de 090/2020, de 28 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico – ANO VI – EDIÇÃO
1465 – DATA 01/10/2020, com validade de 03 (três) anos, DA empresa Trevo Derivados de Petróleo LTDA., Nome
Fantasia: Posto Trevo, inscrita no CNPJ sob nº. 14.486.153/0001-03, PARA a empresa Trevo Derivados de Petróleo
LTDA., Nome Fantasia Posto Trevo, inscrita no CNPJ sob nº. 14.486.153/0022-20, e Inscrição Municipal N° 77.1090, com sede na Rua São Domingos, N° 450, CEP. 44.077-465, Bairro: Santa Mônica, Feira de Santana BA,
coordenadas geográficas 12° 15’ 39.5’’ Sul e 38° 56’ 38.9’’ Oeste, para dar continuidade à atividade comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores, (gasolina comum e aditivada, etanol comum hidratado,
diesel S10) com capacidade nominal de armazenamento de 60 m³, em terreno com área total de 1.412,10 m².
Mediante o cumprimento da legislação ambiental em vigor e dos seguintes condicionantes que se encontram
abaixo.
I. Requerer previamente, à SEMMAM, pedido de renovação desta licença, com antecedência mínima de
120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, de acordo, a Lei Complementar N°120/2018, artigo
227, § 1º.
II.
Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a
ocorrer no Projeto apresentado, conforme Lei Complementar Municipal nº 120/2018, a qualquer tempo antes do
prazo de vencimento desta licença ambiental.
III.
Apresentar os tipos de exploração publicitária a serem utilizadas no Posto de Combustível
(qualquer meio de publicidade, própria ou de terceiros- Tottem, Painel, Outdoors etc.), visando cumprir a Lei
Complementar Municipal N°120/2018; Prazo: 90 (noventa) dias.
IV.
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.
V.
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.
Prazo: 60 (sessenta) dias.
VI.
Manter disponível à fiscalização dos órgãos ambientais os documentos relativo às notas fiscais e o
certificado de estanqueidade dos tanques e do sistema de abastecimento.
VII. 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 do Corpo de Bombeiros – AVCB do Projeto de Prevenção
e Combate a Incêndio e Pânico. Prazo: 90 (noventa) Dias, após funcionamento do Posto de Serviços.
VIII. 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.
IX.
Após a instalação do Sistema de Abastecimento de Combustíveis – SASC, (tanques, tubulações e
conexões e bombas), a empresa deverá realizar e entregar a SEMMAM, teste de estanqueidade, em concordância
à ABNT NBR 17505-3:2013 Versão Corrigida:2013, 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: Após a instalação.
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X.
Manter íntegro o Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas – SPDA, aprovado pelo órgão
competente, bem como, os extintores.
XI.
Após a construção e funcionamento do Posto de Serviços, deverá manter na unidade, um Kit
Mitigação - Emergência Ambiental, para o controle de derramamentos/vazamentos de combustíveis, em
atendimento a Norma Regulamentadora NR 20. Apresentar documento comprobatório de aquisição.
XII.
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 nº 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
XIII. Obedecer a Lei Municipal 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. Prazo: durante a vigência desta
Licença Ambiental.
XIV. Instalar as canaletas de drenagem na ilha de abastecimento de combustíveis, e mantê-las
permanentemente limpas de lixo, areia e demais resíduos. Prazo: Contínuo.
XV. Instalar e manter a operação Caixas Separadoras de Água e Óleo – SAO, promovendo
periodicamente a sua limpeza e manutenção preventiva, conforme NBR 14605/2010 e NBR 15594-3/2008.
XVI. Implantar as metas estabelecidas no Plano de Emergência Ambiental - PEA, conforme apresentado
a esta secretaria, devendo atualizá-lo sempre que necessário. Promover o treinamento das ações preventivas
propostas no plano, realizar simulados de emergência ambiental. Apresentar o relatório da avaliação prática de
aplicação das metas estabelecidas no PEA, acompanhado do certificado de treinamento. Prazo: 120 (cento e vinte)
dias.
XVII. 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;
XVIII. Apresentar o Relatório de Análise Global com avaliação do desenvolvimento e desempenho do
Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA, com informações sobre a implantação e realizações de ajustes
necessários ao cumprimento do programa, conforme definido no PPRA apresentado. Prazo: anualmente.
XIX. Elaborar e executar o Programa de Educação Ambiental para os funcionários do posto, com
detalhamento das atividades, cronograma de execução e indicadores de resultado, contemplando: A) Regras
básicas de segurança a serem implantadas nas atividades desenvolvidas; B) Importância da utilização correta de
EPI’s como medidas de proteção a saúde; C) Potenciais de risco a saúde e impactos ambientais gerados pela
atividade; D) Minimização de resíduos, considerando reuso e reciclagem; E) Treinamento para situações de
emergência; F) Importância dos ecossistemas, do meio físico e biótico e do ciclo de água, com o objetivo de obter
o máximo de eficiência para todos os funcionários da empresa e apresentar relatório com os resultados
alcançados,
XX. inclusive a lista de frequência com certificado e relatório fotográfico, com a participação mínima de
90% (noventa) por cento dos funcionários. Prazo: Anual.
XXI. 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´s12.236, 13.312, 13.781, 13.783, 13.784, 16161, 13.786, 13.787, 13.895, 14.605, 14.606,
14.632, 14.639, 14.722, 14.867, 14.973, 15.005, 15.015, 15.118, 15.138, 15.139, naquilo que couber, bem como
suas revisões e complementações;
XXII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de
Tecnologias mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de medidas adotadas; Prazo: contínuo.
XXIII. Implantar as medidas estabelecidas no PIGRSCC – Programa Integrado de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Construção Civil, 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.
XXIV. Apresentar ao final do empreendimento na forma de tabela, a movimentação de resíduos gerados
na implantação do Posto de Combustível, de acordo, as metas estabelecidas no PIGRSCC. 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
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empresas de reciclagem/reutilização, e aterro industrial, devidamente licenciadas, acompanhadas da Ficha de
Controle e Disposição de Resíduos – FCDR que registrará a destinação dos resíduos coletados.
XXV.
Destinar os resíduos de óleo usado e os provenientes da borra do separador água/óleo para
empresas de re-refinadoras devidamente licenciadas pelo órgão
ambiental competente, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 362/2005, mantendo
documentação comprobatória.
XXVI. 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.
XXVII. 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: vazão média, 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.
XXVIII. 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.
XXIX. 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.
XXX. Informar imediatamente à SEMMAM, em caso de vazamento de combustíveis, devendo ser
realizada a remediação de toda área impactada;
XXXI. 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;
XXXII. 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.
Art. 2º. Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – 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 Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos 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 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, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Feira de Santana, 27 de abril de 2021.
Jose Carneiro Rocha
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMMAM
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA
PORTARIA Nº 12, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Municipal Nº 120/18 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer Técnico Nº. 14/2021
e tendo em vista o que consta do Processo Nº 45002/2020 - DIV. LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder LICENÇA UNIFICADA (LU), válida pelo prazo de 03 (três) anos, a FLORIDA RESIDENCIAL
SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 36.275.734/0001- 20, e inscrição Municipal N° 73.557-4, com sede na Av.
Getúlio Vargas, nº 3417, Santa Mônica, Feira de Santana – BA, CEP 44.077-005, responsável pela construção do
empreendimento Florida Residencial, localizado na Av. Artemia Pires Freitas, S/N, Registro, Feira de Santana – BA.
CEP: 44.073-500, coordenadas geográficas WGS 84, 12°14'39.42"S Latitude Sul e 38°53'1.45"O Longitude Oeste,
com área total do terreno de 31.351,10m² (3,1 hectares), composto por 496 unidades residenciais (apartamentos
distribuídos em 31 edifícios de 4 pavimentos com 4 apartamentos por pavimento); área construída total
22.431,52m²; área ocupada total 6.174,19m²; Total de vagas de estacionamento c/PNE 383.
Mediante o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor e das condicionantes estabelecidas abaixo:
I. Requerer, junto à SEMMAM, o pedido de renovação de Licença Ambiental, respeitando os prazos
determinados na Lei Complementar Nº 120/18, com 120 dias de antecedência do prazo de vencimento da LU
vigente;
II. Apresentar a metragem da exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors, panfletos, etc.), visando cumprir a Lei Complementar N°120/2018; Prazo: 90
(noventa) dias.
III. Executar o Projeto de Arborização e Paisagismo do empreendimento, atendendo ao disposto na
Legislação Ambiental vigente, conforme consta nos artigos 134 e 137 da Lei Complementar Nº 120, 20/12/2018,
contemplando no mínimo, uma árvore para cada 150 m² de área ocupada com edificações, mais uma árvore para
cada 3 vagas de estacionamento descoberto. Sendo 127 árvores para as vagas de estacionamento, e 41 árvores
para a área ocupada com edificações, totalizando um mínimo de 168 árvores.
IV.
Preservar as árvores nativas de porte arbóreo, frutíferas e exóticas existentes no local para
posterior solicitação de remoção ou transplante das mesmas. Considerando que espécie Syagrus Coronata
também conhecida como Licuri, teve o seu corte proibido por determinação do Art. 1°, da Instrução Normativa
IBAMA n° 191 de 24 de setembro 2014, todos os exemplares existentes na área de implantação do
empreendimento incluindo as mudas, devem ser transplantados de forma que sejam incluídos no projeto de
arborização em parte ou totalmente, buscando assim minimizar os impactos causados a fauna local;
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 Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da
empresa; Contínuo.
VI.
Implementar as ações estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da
Construção Civil – PGRSCC incluindo a destinação final dos resíduos Classe D, conforme legislação atual; Prazo:
durante a implantação do empreendimento.
VII.
Executar o projeto da CASA DE LIXO, dentro do Padrão de dimensionamento estabelecido pela
Secretaria de Serviços Públicos – SESP, conforme estabelecido na Lei 327/2017 de 29/06/2017.
VIII.
Apresentar o relatório com as Tabelas de movimentação de resíduos e preenchimento da “Ficha
de Descarte de Resíduos”, contendo informações como: dados da empresa destinatária; dados do transportador
(empresa coletora, CNPJ, nº da licença, veículo transportador, placa do veículo, data, nome do transportador e
recebedor), descrição do resíduo (quantidade, volume transportado) de todos os tipos de resíduos originados na
empresa, com a ART do profissional responsável; Prazo: 90 (noventa) dias.
IX.
Elaborar e executar um Programa de Educação Ambiental que deverá atender no mínimo 90%
dos funcionários da empresa, contemplando os seguintes temas: construção civil e o desafio do desenvolvimento
sustentável; ações de preservação ambiental com foco na segregação, reutilização e reciclagem dos resíduos;
Segurança no trabalho. Porventura, haja alteração no quadro profissional, este deverá passar pelo programa de
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Educação Ambiental. Apresentar na SEMMAM, os resultados da aplicação prática do plano; Prazo: 120 (cento e
vinte) dias.
X.
Priorizar a utilização do bota fora resultante das obras de terraplanagem no próprio
empreendimento;
XI.
Cumprir as metas estabelecidas no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção – PCMAT;
XII.
Manter, durante a execução, a obra sinalizada em pontos estratégicos da área, alertando a
comunidade quanto ao tráfego de máquinas e veículos;
XIII.
Apresentar a estimativa da quantidade de matéria prima de origem mineral a ser utilizada na
implantação do empreendimento: areia, brita, gravilhão e pó de pedra. Prazo: 90 (noventa) dias
XIV.
Apresentar as licenças ambientais dos fornecedores de matéria prima (blocos estruturais,
produtos oriundos da extração mineral – areia, brita, pó de pedra e afins) que serão utilizados na implantação do
empreendimento, recolher as notas fiscais de toda a matéria prima dos produtos oriundos da extração mineral e
apresentar anualmente na SEMMAM; Prazo: 90 (noventa) dias.
XV.
Apresentar o Projeto de Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem das águas
pluviais para o empreendimento, Florida Residencial; Prazo: 90 (noventa) dias.
XVI.
Informar aos futuros moradores sobre a importância da correta destinação das águas pluviais
(proveniente dos telhados e áreas impermeabilizadas sem cobertura), para não sobrecarregar a rede de
esgotamento sanitário.
XVII.
Atender as condicionantes propostas nas cartas de viabilidade da Coelba, EMBASA, SMTT e SESP;
XVIII. Apresentar no pedido de Renovação da Licença Unificada, definido no item I acima, o relatório de
cumprimento de todas as condicionantes desta Portaria, com comprovação em forma de relatório fotográfico e
documental, naquelas que couber;
XIX.
Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Unificada em nome da empresa, FLORIDA
RESIDENCIAL SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 36.275.734/0001-20, no endereço de desenvolvimento das
atividades de implantação do Condomínio Florida Residencial, situado na Av. Artemia Pires Freitas, S/N, Registro,
Feira de Santana – BA. CEP: 44.073-500, para futuras fiscalizações e acompanhamento de cumprimento das
condicionantes;
XX.
A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar as 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. 2º. Esta Licença Unificada 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 das
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. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 27 de abril de 2021.

José Carneiro Rocha.
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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