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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SUCOM 

PORTARIA Nº 112/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 

delegadas pela Lei Municipal nº. 8.725 de 29 de dezembro de 2014, fundamentadas no Decreto 

Municipal nº. 25.778 de 08 de janeiro de 2015, Decreto Municipal nº 25.860 de 10 de março de 2015, 

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 2200000000 328/2012 V1 em 04/04/2012, referente à Licença Ambiental nº 

2016-SUCOM/CLA/LU-052,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada - LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à TNL PCS 

S/A inscrita no CNPJ 04.164.616/0004-00, com sede na Rua Silveira Martins, nº 355, Cabula, para 

a Estação Radiobase (ERB) BABRR0071, localizada na Rua Teixeira Barros, nº 10, Parque Bela 

Vista, coordenadas geográficas 12°59’11,9’’S e 38°28’20,6’’W (Datum SIRGAS 2000), mediante o 

cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:

I - Sinalizar o acesso ao site quanto ao risco de exposição à radiação eletromagnética, conforme 

NT02/03, item 7.2, aprovada pela Resolução CEPRAM 3190 em 12/09/03 e apresentar à SUCOM/

DFIS/CFA, no prazo de 90 (noventa) dias, registro fotográfico comprobatório;

II - Apresentar à SUCOM/DFIS/CFA, no prazo de  90 (noventa) dias, laudo radiométrico atualizado com 

a ART do profissional responsável.

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 Diretoria Geral 

de Análise e Licenciamento do Município do Salvador, cabendo ao interessado obter as anuências 

e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem como, nos demais 

órgãos do município, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.

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

sejam mantidas disponíveis à fiscalização da SUCOM e demais órgãos do Poder Público.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, em 11 de março de 2016.

SÍLVIO DE SOUSA PINHEIRO

Secretário

PORTARIA Nº 113/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 

delegadas pela Lei Municipal nº. 8.725 de 29 de dezembro de 2014, fundamentadas no Decreto 

Municipal nº. 25.778 de 08 de janeiro de 2015, Decreto Municipal nº 25.860 de 10 de março de 2015, 

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 5911000000-3702/2016 V1 em 19/01/2016, referente à Licença Ambiental nº 

2016-SUCOM/CLA/LP-002,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prévia - LP, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à FUNDAÇÃO MARIO LEAL 

FERREIRA - FMLF, inscrita no CNPJ Nº 34.283.754/001-18, com sede na Av. Vale dos Barris, 125, 

Barris, Salvador/BA, para implantação do Projeto Urbanístico de Requalificação Urbano-Ambiental da 

Orla Marítima de Salvador-trecho Stella Maris-Ipitanga, localizada no trecho acima, com 4000.000,00 

m² de área do terreno, com coordenadas geográficas do terreno 12⁰56’35,102’’ S, 38⁰19’59,099” O; 

latitude 12⁰56’33,432’’ S, longitude 38⁰20’0,441” O; latitude 12⁰54’38,335’’ S, longitude 38⁰18’16,782” 

O; 12⁰54’36,255’’ S, longitude 38⁰18’17,909” O (Datum SIRGAS 2000), mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos seguintes condicionantes:

I - Qualquer mudança promovida na obra, durante vigência da licença ambiental ora emitida, que 

venha a alterar a condição original ora licenciada, do projeto das instalações e causar interferência, 

deverá ser previamente informada e aprovada pela PMS/SUCOM/DFIS/CFA;

II - Apresentar à SUCOM/DGAL/CFA, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), acompanhado de ART do responsável técnico pelas 

informações

III - Apresentar, semestralmente, à SUCOM/DFIS/CFA após o início das obras,  os Relatórios de 

Execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), contendo planilhas 

de controle da geração e disposição dos resíduos sólidos, com comprovantes de destinação dos 

resíduos, acompanhado de ART do responsável técnico pelas informações;

IV - Sob nenhum pretexto, poderão ser realizadas quaisquer intervenções nas Áreas de Preservação 

Permanente - APP das Lagoas do Flamengo, adjacentes à poligonal da área de intervenção;

V - Apresentar à SUCOM/DGAL/CFA, no prazo de 90 (noventa) dias, Estudo de Caracterização 

Ambiental da região diretamente afetada pela implantação do projeto, acompanhado de ART do 

responsável técnico pelas informações;

VI - Adotar medidas de segurança com implantação de sinalização vertical e horizontal para veículos 

e transeuntes, controlando a circulação e o trânsito no local, especialmente a movimentação dos 

veículos pesados;

VII - Apresentar à SUCOM/DGAL/CLA, no prazo de 60 (sessenta) dias, Programa de Educação 

Ambiental - PEA voltado para os funcionários, devendo o mesmo ser elaborado com base nas 

orientações e diretrizes do Termo de Referência disponível no site da SUCOM para Elaboração do 

PEA;

IX - Apresentar à SUCOM/DGAL/CFA, antes do início das obras, anuências das concessionárias 

dos serviços públicos de saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações e gás canalizado, 

relativas às intervenções previstas em projeto;

X - Apresentar à SUCOM/DGAL/CFA, antes do início das obras, a Anuência da Secretaria de 

Patrimônio da União - SPU;

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 Diretoria Geral 

de Análise e Licenciamento do Município do Salvador, cabendo ao interessado obter as anuências 

e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem como, nos demais 

órgãos do município, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.

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

sejam mantidas disponíveis à fiscalização da SUCOM e demais órgãos do Poder Público.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, em 11 de março de 2016.

SÍLVIO DE SOUSA PINHEIRO

Secretário

PORTARIA Nº 114/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 

delegadas pela Lei Municipal nº. 8.725 de 29 de dezembro de 2014, fundamentadas no Decreto 

Municipal nº. 25.778 de 08 de janeiro de 2015, Decreto Municipal nº 25.860 de 10 de março de 2015, 

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 5911000000-63874/2015 V1 em 04/11/2015, referente à Dispensa de Licença 

Ambiental nº 2016-SUCOM/CLA/DP-025,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Dispensa de Licença Ambiental, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à LO 

DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA inscrita no CNPJ nº 10.599.639/0001-65 com sede na Av. São 

Rafael, Shopping Ponto Alto, nº 1333, São Marcos para a atividade de Clínica de exames de radiologia 

e imagem diagnóstica, localizado no mesmo endereço, com 330 m² de área total, coordenadas 

geográficas 12°56’4,22’’S e 38°25’33,26’’O (Datum SIRGAS 2000), mediante o cumprimento da 

legislação vigente e das seguintes recomendações:

I - Manter esta SUCOM/DFIS/CFA informada de qualquer alteração e/ou construção de novas 

edificações, ou demais obras realizadas, durante a vigência da Dispensa de Licença Ambiental;

II - Atender as orientações do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS 

devendo manter em seus arquivos para fins de fiscalização, a documentação comprobatória da 

destinação dos resíduos para empresa habilitada.

Art. 2º A competência para a concessão de Dispensa de 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 Dispensa de Licença Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da Diretoria Geral de Análise e Licenciamento do Município do Salvador, cabendo ao 




