














  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
SEXTA-FEIRA
25 DE AGOSTO DE 2017
ANO XXX | N º 6.9126

à substituição de férias da servidora Maria Albertina Pacheco de Menezes, matrícula nº 175, pela 

servidora Maria Inez de Almeida Fonseca, matrícula nº 51.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 21 de agosto de 
2017.

GUILHERME CORTIZO BELLINTANI

Secretário

PORTARIA Nº 251/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 12, item XI 

do Regimento Interno da SUCOM, aprovado pelo Decreto nº 25.860 de 10 de março de 2015, publicado 

no Diário Oficial do Município- DOM nº 6.295 de 11 de março de 2015, republicado no DOM nº 6.296 

de 12 de março de 2015,

RESOLVE:

Designar de 21.08.2017 a 06.09.2017, a servidora Rita de Fátima Simões de Souza D´Afonseca, 

matrícula nº 221, Chefe de Setor B do Setor de Análise de Atividade I, grau 63, para substituir 

cumulativamente a servidora Maria Albertina Pacheco Menezes, matrícula nº 175, no Cargo em 

Comissão de Subcoordenador II, Grau 54, da Subcoordenadoria de Atividade da Coordenadoria de 

Atividade e Publicidade, desta Secretaria, durante o impedimento legal da titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 21 de agosto de 
2017.

GUILHERME CORTIZO BELLINTANI
Secretário

PORTARIA Nº. 261/2017

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, com fulcro nas atribuições 

e competências que lhe foram delegadas pela Lei Municipal Nº 9.186/2016 de 29 de dezembro de 

2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 02 de janeiro de 2017, Decreto Municipal 

Simples de 05 de janeiro de 2017, Decreto Municipal Simples de 17 de janeiro de 2017, na Portaria 

SEDUR nº 09/2017 publicada em D.O.M. nº 6.766 de 24 de janeiro de 2017, na Lei nº 8.915/2015 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 nº. PR 5911000000-

35125/2017em 12/07/2017, referente à Autorização Ambiental nº. 2017-SEDUR/CLA/AA-013,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Autorização Ambiental-AA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, a FMLF - FUNDAÇÃO 

MÁRIO LEAL FERREIRA, inscrita no CNPJ nº. 34.283.754/0001-18 com sede na Avenida Vale dos 

Barris, 125, Vale dos Barris, neste município, para execução do Projeto Urbanístico de Requalificação 

da Orla Marítima de Salvador, nos trechos: 2. Entre a Rua José Sátiro de Oliveira e o Instituto 

Baiano de Reabilitação (Ondina) e 3. Entre o Instituto Baiano de Reabilitação e Eurycles de Matos 

(Rio Vermelho), mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:

I. Manter a PMS/SEDUR informada sobre alterações no projeto;

II. Apresentar à PMS/SEDUR anuência da Secretaria de Patrimônio da União (SPU);

III. Promover cursos de educação ambiental à população do entorno e comerciantes, objetivando a 

utilização correta dos novos equipamentos, bem como sua preservação e do patrimônio cultural e 

ambiental do entorno imediato;

IV. Evitar carga e descarga de materiais de construção nos períodos de trânsito mais intenso de 

veículos, devendo adotar sinalização adequada no local de acessos de veículos;

V. Durante a execução das obras instalar placas de sinalização e advertência em pontos estratégicos 

da área durante as obras, alertando a comunidade quanto ao tráfego de máquinas e veículos;

VI. Apresentar à PMS/SEDUR, antes do início das obras, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil e Demolição com comprovação da destinação dos resíduos e ART do responsável 

técnico.

Art. 2º A competência para a concessão desta Autorização 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 4.420/2015 que dispõe sobre as atividades 

de impacto local e na Lei 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 3° Esta Autorização Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência 

desta SEDUR, cabendo ao interessado obter as anuências e/ou autorizações das outras instâncias 

nos âmbitos federal e estadual, bem como nos demais órgãos do município, quando couber, para que 

a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Autorização e demais cópias dos documentos referentes ao 

empreendimento sejam mantidos 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 E URBANISMO, em 23 de agosto de 

2017.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA

Subsecretário

PORTARIA Nº. 262/2017

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, com fulcro nas atribuições 

e competências que lhe foram delegadas pela Lei Municipal Nº 9.186/2016 de 29 de dezembro de 

2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 02 de janeiro de 2017, Decreto Municipal 

Simples de 05 de janeiro de 2017, Decreto Municipal Simples de 17 de janeiro de 2017, na Portaria 

SEDUR nº 09/2017 publicada em D.O.M. nº 6.766 de 24 de janeiro de 2017, na Lei nº 8.915/2015 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 nº. PR 5911000000-

60400/2016 em 20/10/2016, referente à Licença Ambiental nº. 2017-SEDUR/CLA/LU-096,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Unificada - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à M Good Lima 

Higienização Ltda, inscrita no CNPJ nº. 00.436.455/0001-54, com sede na Rua da Fonte da Bola, nº 

01, Engenho Velho de Brotas, Salvador-BA; para atividade imunização e controle de pragas urbanas 

e lavagem de reservatório, no mesmo local da sede, mediante o cumprimento da legislação vigente 

e dos seguintes condicionantes:

I- Manter a SEDUR/DFIS/CFA informada sobre qualquer alteração e/ou construção de novas 

edificações no empreendimento;

II- Atender as orientações do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, devendo 

encaminhar anualmente à SEDUR/DFIS/CFA, relatório de execução do PGRS acompanhado de ART 

do profissional e de documentação comprobatória;

III- Prever local para acondicionamento das embalagens de produtos vazias, conforme descrito no 

PGRS devidamente sinalizado, devendo apresentar em até 60 (sessenta) dias, o relatório fotográfico.

Art. 2º A competência para a concessão desta 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 4.420/15 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.

Art. 3° Esta Licença 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 federal e 

estadual, bem como nos demais órgãos do município, quando couber, para que a mesma alcance 

seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Licença e demais cópias dos documentos referentes ao empreendimento 

sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 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 E URBANISMO, em 24 de agosto de 

2017.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA

Subsecretário

PORTARIA Nº 263/2017

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, com fulcro na Lei Municipal 

Nº 9.186/2016 de 29 de dezembro de 2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 02 de 

janeiro de 2017, Decreto Municipal Simples de 05 de janeiro de 2017, Decreto Municipal Simples 

de 17 de janeiro de 2017, Portaria SEDUR nº 09/2017 publicada no D.O.M. nº 6.766 de 24 de 

janeiro de 2017, na Lei nº 8.915/2015 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 Processo PR 5911000000 21259 2017 em 25/04/2017, Referente a Alteração de Razão 

Social nº 2017-SEDUR/CLA/ARS-001,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Alteração de Razão Social da Licença Ambiental 2016-SUCOM/CLA/LU-136 



 
 
 
 

PORTARIA Nº 16, DE 10 DE JUNHO DE 2015
 

A  SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO D A BAHIA ,  no uso da
competência que lhe foi atribuída pelo art. 2º, inciso VII da Portaria nº 200, de 29 de junho de 2010, c/c
art. 1º, inciso VII da Portaria MP nº 211, publicada no DOU de 29 de abril de 2010, e tendo em vista o
disposto no art. 6º, Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987 e demais elementos que integram o
Processo de n° 04941.200725/2015-11, resolve:

Art. 1o Autorizar a Prefeitura Municipal de Salvador/BA, a realizar as obras do Projeto de Requalificação
Urbana da Orla da Barra/Rio Vermelho – Trecho 02 e 03, compreendendo a Av. Oceânica entre a Rua
José Sátiro Dias de Oliveira (Barra) e a Praia da Paciência (Rio Vermelho), neste município, no tocante as
áreas de domínio da União, conceituado como terreno de marinha e acrecidos de marinha, de acordo com
relatórios e projetos anexados ao processo administrativo n° 04941.200725/2015-11.

Art. 2º A autorização de obras a que se refere o art. 1º, requalificação dos espaços litorâneos, com a
restruturação da infraestrutura urbanística., contemplando serviços de pavimentação, ampliação calçadas,
implantação de ciclovias,  entre outros,  conforme especificações técnicas apresentadas no supracitado
processo.

Parágrafo único. Exclui-se da presente autorização a construção de quiosques, abrigos e quaisquer outras
benfeitorias que importem em uso exclusivo por terceiros.

Art. 3o As obras ficam condicionadas ao cumprimento rigoroso das recomendações técnicas, urbanísticas
e ambientais emitidas pelos órgãos competentes.

Art. 4° A autorização da obra a que se refere esta Portaria não implica na transferência de domínio por
parte da União sobre a área a qualquer título.

Parágrafo Único. O interessado responderá judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que
venham ser  efetuadas por  terceiros,  concernentes ao imóvel  de que trata esta Portaria,  inclusive por
benfeitorias nele existentes.

Art. 5o Durante o período de execução da obra a que se refere o art. 1º é obrigatória a fixação de uma (01)
placa  junto  ao  canteiro  de  obras,  em lugar  visível,  confeccionada  segundo  o  Manual  de  Placas  da
Secretaria  do  Patrimônio  da  União,  com  seguintes  dizeres:  “Obra autorizada  pela  Secretaria  do
Patrimônio da União”, indicando no final “Salvador/BA”.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 
 

CLAUDIA MEIRE DE CUNHA SALLES
Superintendente do Patrimônio da União da Bahia
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Superintendente, em 10/06/2015, às 15:38.
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 04941.200725/2015-11
 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Rua da Polônia, s/nº  Ed. Prof Orlando Gomes - Praça Conde dos Arcos

 CEP 40015-150 - Salvador - BA
Fone:(71)3319-1355

 
 
Ofício nº 24905/2018-MP

 

 

Salvador-BA, 23 de março de 2018.
 
A Senhora
TÂNIA SCOFIELD ALMEIDA
Presidente da Fundação Mário Leal Ferreira
Fundação Mário Leal Ferreira
Av. Vale dos Barris, nº  125 - Barris
40070-055– Salvador/BA
 
Assunto:  2ª  Alteração de Projeto – Urbanização da Orla – Barra/Rio Vermelho 
 

Senhora Presidente,

 

1. No tocante à alteração do Projeto de Urbanização da Orla, trecho Barra/Rio Vermelho,
encaminhada pela Prefeitura Municipal de Salvador, por intermédio da Fundação Mario Leal Ferreira,
mediante ofício nº  227/2017-GABIN, datado de 31.08.2017, esta Superintendência manifesta-se infra.
2. A revisão do projeto refere-se a redução da estrutura em balanço para a implantação
de passeio e ciclovia no trecho de orla compreendido entre a Praça do Sol e o estacionamento da Rua
Pedra da Sereia (Praça Sukiaki), em função do aproveitamento de parte da largura da pista existente a
partir do redimensionamento das faixas de circulação de veículos automotores.
3. Dessa forma, considerando a diminuição da área construída projetada sobre o ambiente
costeiro e a manutenção da concepção arquitetônica e urbanística proposta, do ponto de vista
técnico, não se vislumbram objeções ao mesmo. Ressalte-se que, a obra já se encontra autorizada pela
Portaria n°16/2015,  não necessitando de correção/alteração deste ato administrativo em função da
revisão do projeto, mas tão somente sua aprovação.
4. Diante do exposto, considere-se aprovada a alteração do Projeto de Urbanização da
Orla, trecho Barra/Rio Vermelho, entre a Rua José Sátiro de Oliveira e Rua da Paciência.                  
5.  Em tempo, a Superintendência do Patrimônio da União na Bahia aproveita a ocasião para
reiterar protestos de apreço e consideração, colocando-se à disposição para os esclarecimentos que
considerar porventura necessários

 

Atenciosamente,



 

RICARDO SABACK ERUDILHO GUIMARÃES
Superintendente do Patrimônio da União na Bahia

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SABACK ERUDILHO
GUIMARÃES, Superintendente , em 26/03/2018, às 10:27.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador 5787289 e o
código CRC 4E2B8D5E.
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