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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Resumo Termo de Contrato Nº 050/2020 Processo Administrativo Nº
242/2020 – Dispensa de Licitação Nº 031/2020.
• Licença Simplificada Nº 01/2019 - Conceder Licença Ambiental
Simplificada, Parcelamento do Solo (Loteamentos, Desmembramentos) –
G2.2, em conformidade com a Resolução do Conselho Estadual de Meio
Ambiente - CEPRAM nº 4.579/2018, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à
MAB Morro Empreendimentos Imobiliários Ltda
• Licença de Regularização Nº 01/2020 - Conceder Licença Ambiental de
Regularização, Parcelamento do Solo (Loteamentos, Desmembramentos)
– G2.2, em conformidade com a Resolução do Conselho Estadual de
Meio Ambiente - CEPRAM nº 4.579/2018, válida pelo prazo de 02 (dois)
anos, à Paula Karina Novoa Santos

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Marechal Deodoro, nº 03
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Resumos de Contratos

RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020. TERMO
DE CONTRATO Nº 050/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU – CNPJ n.º
14.235.907/0001-44. CONTRATADA: ELIANA CABRAL DE SOUZA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Travessa Francisco Ribeiro Passos, S/N, Bairro Centro, Município de Cairu,
Estado da Bahia, CEP 45.420-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.756.249/0001-24, inscrição estadual
sob nº 107.621.265-ME e Inscrição municipal sob nº 7245. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de confecção e impressão de material gráfico, para
atender às necessidades das Unidades de Assistência a Saúde e Técnicos da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Cairu Bahia. VALOR: R$ 22.914,00 (vinte e dois mil novecentos e
quatorze reais). DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas para o pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária especificada abaixo:
FONTE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA /
UNIDADE
GESTORA
PROGRAMA DE TRABALHO
NATUREZA DA DESPESA
10.10/18
0002/0014 2004/2050/2078/2085
3390.30.00.00.00
3390.39.00.00.00
DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente contrato é de
até 90 (noventa) dias a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que
observadas as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. LOCAL E DATA DE ASSINATURA:
Cairu – Bahia, 15/05/2020. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos
Brito – CPF nº 326.205.785-15. CONTRATADA: Solange Cabral dos Santos Passos - CPF nº
051.846.395-86. TESTEMUNHAS: Aline Maia Oliveira - CPF nº: 038.737.175-30 e Robson
Vicente Silva dos Santos - CPF nº 843.750.435-04.
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Atos Administrativos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 01/2019
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDES no exercício da competência delegada pela Lei nº 458/2014 regulamentada pelo Decreto Municipal
n° 990/2013 e tendo em vista o que consta no Processo nº 002/2019, RESOLVE: Art. 1º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, Parcelamento do Solo
(Loteamentos, Desmembramentos) – G2.2, em conformidade com a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM nº 4.579/2018, válida pelo prazo de 03
(três) anos, à MAB MORRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.899.100/0001-03, com sede na Rua Sabino Silva, nº 91, Edif.
Victoria Center, Sala 809, Bairro Chame-Chame, Salvador, CEP 40.157-250, para o parcelamento do solo denominado LOTEAMENTO DOLCE VITA PRAIA, com
características exclusivamente residenciais, constituído de 45 (quarenta e cinco) lotes, distribuídos por 43 (quarenta e três) lotes residenciais, 02 (dois) lotes em Faixa Non
Aedificandi, arruamentos, áreas de lazer, administrativa, infraestrutura e heliponto, totalizando 102.819m2 (10,28ha) de uma gleba que apresenta uma área total de
135.800m² (13,58ha), na ZONA TURÍISTICA – ZT, conforme o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE da Área de Proteção Ambiental (APA), das Ilhas de Tinharé e
Boipeba e ÁREA DE URBANIZAÇÃO PRIORITÁRIA (ÁREA DE EXPANSÃO CONTROLADA) Nº 02 - ZUP 02 de acordo com Decreto Municipal Nº 398/2008 que define o
espectro de Regulamentação da Lei nº 241, de 17 de Dezembro de 2008, sob as coordenadas geográficas (Datum WGS 84): Latitude S13°24’28.5’’Sul / Longitude
038º54’26.7’’Oeste, na 4ª (quarta) praia, s/n, Povoado do Zimbo, distrito de Morro de São Paulo, Município de Cairu/Bahia, CEP 45.428-000, mediante o cumprimento da
legislação vigente e das seguintes condicionantes ambientais: I – Não realizar instalação de edificações ou obras de infraestrutura a menos de 60 metros da linha de
preamar máxima (sizígia) atual; II - Os efluentes líquidos provenientes do esgoto doméstico serão obrigatoriamente canalizados para fossa séptica com sumidouro para
tratamento anaeróbico; III – Executar a coleta dos resíduos sólidos domésticos gerados no empreendimento, que deve ser diária e embalados de forma selecionada pelos
moradores e posteriormente disponibilizados para coleta por parte do sistema de limpeza urbana de Morro de São Paulo em vasilhames apropriados; IV - Construir e operar
Centro de Estocagem Temporária (CET) para os resíduos sólidos de origem doméstica gerados no loteamento, composto por 10 (dez) contêineres de 12 L (doze litros), 02
(dois) contêineres de 240 L (duzentos e quarenta litros) e 01 (um) contêiner de 1.000 L (um mil litros), além de um abrigo com cobertura mínima de 50 m² (cinquenta metros
quadrados), onde deve segregar, identificar, classificar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para a armazenagem/disposição provisória na área, em conformidade
com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos; V - Dispor adequadamente todo entulho gerado na obra, efetuando a reutilização ou reciclagem desse
material, em caso de impossibilidade, encaminhar para o aterro sanitário, devidamente licenciado, conforme determina Resolução CONAMA Nº 307/2002 alterada pelas
Resoluções nº 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015, apresentando semestralmente, documentação comprobatória da correta destinação; VI - Cumprir, no que for
pertinente ao projeto, a Lei Estadual nº 12.932, de 07 de janeiro de 2014, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia; VII - Atender as restrições
do zoneamento da APA de acordo com Resolução CEPRAM Nº 1.692 de 19 de junho de 1998 no que se tratar da ZONA TURÍSTICA ESPECIAL – ZT (E) e da ZONA DE
PROTEÇÃO VISUAL ESPECIAL - ZPV(E) e do Decreto Municipal Nº 398/2008 que define o espectro de Regulamentação da Lei nº 241, de 17 de Dezembro de 2008 no
que se tratar da ÁREA DE URBANIZAÇÃO PRIORITÁRIA (ÁREA DE EXPANSÃO CONTROLADA) Nº 02 - ZUP 02 e demais disposições contidas nas normas e
regulamentos administrativos municipais e estaduais pertinentes; VIII - O parcelamento proposto deve ser descrito e condicionado de forma a cumprir o uso permitido por
Lei, visando o atendimento à legislação e a preservação ambiental na área do empreendimento devendo constar em seus documentos de regimento interno, bem como nos
contratos de venda e compra, escrituras públicas ou particulares etc. a inclusão de 5% (cinco porcento) de áreas verdes nos lotes e do cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); IX - O desdobro de lote, só será permitido quando, em cada um dos lotes resultantes edificados ou não, sejam atendidas
plenamente todas as características de dimensionamento do lote, recuo, índices de ocupação e de aproveitamento, previstos no Plano de Manejo da unidade de
conservação conforme Resolução CEPRAM Nº 1.692 de 19 de junho de 1998 no que se tratar da ZONA TURÍSTICA ESPECIAL – ZT(E) e da ZONA DE PROTEÇÃO
VISUAL ESPECIAL - ZPV(E) e do Decreto Municipal Nº 398/2008 que define o espectro de Regulamentação da Lei nº 241, de 17 de Dezembro de 2008 no que se tratar
ÁREA DE URBANIZAÇÃO PRIORITÁRIA (ÁREA DE EXPANSÃO CONTROLADA) Nº 02 - ZUP 02; X - A fim de manter o valor cênico da área, como definido em ZONA
DE PROTEÇÃO VISUAL ESPECIAL - ZPV(E), a derrubada de coqueiros (Cocos nucifera) ficará sujeita à aprovação, com a obrigação de que, para cada coqueiro
Av. Santo Antônio nº 09, Centro, Cairu – BA, CEP 45.420-000, Tel. 75 3652-1064
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derrubado serão plantados outras 3 (três) espécimes; XI – Apresentar Análise de Viabilidade Técnica para abastecimento de água emitida pela Embasa, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias; XII – Afixar no local do empreendimento de fácil visibilidade, 02 (duas) placas de sinalização, uma na Área de Reserva Legal – RL e outra na Área de
Preservação Permanente – APP, com dimensões 1,50m x 1,0m – no prazo de 90 (noventa) dias; XIII - Respeitar as áreas protegidas existentes na área de
empreendimento, conforme definidas em legislação específica, mantendo as distâncias mínimas legais em relação a qualquer ocupação nestas áreas; XIV – Caso haja a
necessidade de supressão de vegetação nativa (Mata Atlântica) para implantação da infraestrutura do loteamento e de residências, só poderá ser feita mediante
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA); XV – Adquirir 05 conjuntos de lixeiras de coleta
seletiva e suporte com tampa vai e vem, 60 (sessenta) litros e instalar nas áreas comuns do loteamento, após a conclusão das obras de infraestrutura; XVI – Adquirir
material mineralógico proveniente de jazidas devidamente licenciadas por órgãos ambientais e autorizadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM), apresentando
documentação comprobatória da regularidade dos fornecedores, bem como, notas fiscais que comprovem a origem. Deve-se constar em cláusula dos contratos de venda e
compra, escrituras públicas ou particulares etc. essa obrigatoriedade; XVII – Elaborar e implantar Projeto de Revegetação contemplando maior variedade de espécies
endêmicas do bioma Mata Atlântica, existentes no ecossistema onde está inserido o empreendimento, acompanhando com a devida Anotação/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) devidamente quitada(o), no prazo de 720 (setecentos e vinte) dias; XVIII – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental
(PEA) para os turistas e comunidade aplicada aos resíduos sólidos e a conservação dos recursos hídricos, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; XIX - Proibir
intervenção em Faixa Non Aedificandi; XX - Elaborar Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), conforme Norma
Regulamentadora de Nº 18 (NR 18) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) caso admita 20 (vinte) ou mais trabalhadores, em caso de admissão de 19 (dezenove),
conforme Norma Regulamentadora de Nº 09 (NR 09) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ambos acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
no prazo de 90 (noventa) dias; XXI - Elaborar e implantar projeto de canteiro de obras, contemplando as instalações sanitárias adequadas para o uso dos operários e
elementos da área de vivência, conforme Norma Regulamentadora de Nº 18 (NR 18) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); XXII - Comunicar imediatamente a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Cairu, as ocorrências consideradas anormais enviando relatório detalhado no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
partir da ocorrência; XXIII – Requer Alvará de Loteamento na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura, no prazo de 60 (sessenta) dias; XXIV - Afixar
no local do empreendimento de fácil visibilidade, 02 (duas) placas para divulgação da Licença Ambiental Municipal com dimensões 1,50m x 1,0m - no prazo de 60
(sessenta) dias - e mantida até o prazo de sua vigência, com as seguintes informações: Autoridade licenciadora (com seus respectivos contatos), identificação do
empreendedor com CPF, nome do empreendimento, tipo, número e prazo da licença ambiental, bem como, o número do processo Administrativo que deu origem a mesma.
Art. 02° - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: Adquirir e doar à Prefeitura Municipal de Cairu, 05 (cinco) pares do Rádio Comunicador Talkabout 35km, marca Motorola, modelo
T400br, no prazo de 30 (trinta) dias. Art. 03º - Requerer previamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Cairu a competente licença para qualquer
alteração que venha a ocorrer no projeto hora licenciado, conforme Decreto Municipal nº 990/2013 e Lei 458/2014. Art. 04º - Apresentar o relatório do cumprimento das
condicionantes no final do primeiro ano de vigência da licença. Art. 05º - O não cumprimento das condicionantes estabelecidas implica na aplicação das sanções penais e
administrativas. Art. 06º - Conforme Lei Municipal nº 458 de 02 de setembro de 2014, o responsável pelo empreendimento deverá requerer a Renovação de sua Licença
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade. Art. 07º - Esta licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de
competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (SEDES), cabendo ao interessado obter Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito
Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 08º - Estabelecer que esta licença, bem como, cópias dos documentos
relativos ao cumprimento das condicionantes acima citadas, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEDES, INEMA, IBAMA e aos demais órgãos do Sistema
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. Art. 09º - Esta licença entra em vigor a partir do dia 20 de maio de 2020.
Cairu/BA, 19 de maio de 2020.

Fabiana Andrea Oliveira Pacheco
Secretária Municipal de Desenvolvimento Sustentável
Av. Santo Antônio nº 09, Centro, Cairu – BA, CEP 45.420-000, Tel. 75 3652-1064
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO Nº 01/2020
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDES no exercício da competência delegada pela Lei nº 458/2014 regulamentada pelo Decreto Municipal
n° 990/2013 e tendo em vista o que consta no Processo nº 056/2018, RESOLVE: Art. 1º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO, Parcelamento do
Solo (Loteamentos, Desmembramentos) – G2.2, em conformidade com a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM nº 4.579/2018, válida pelo prazo
de 02 (dois) anos, à PAULA KARINA NOVOA SANTOS, inscrita no CPF sob o nº 910.712.835-53, residente e domiciliada na Rua Ceará, nº 853, apart. 708, Bairro
Pituba, Salvador, CEP 41.830-450, para o parcelamento do solo denominado LOTEAMENTO VIVENDA SERRÃO VERDE, com características exclusivamente
residenciais, constituído de 34 (trinta e quatro) lotes distribuídos em duas etapas (A e B), sendo a Etapa “A” apresentando 15 (quinze) lotes com áreas variando de 250 a
1.260 m2 e Etapa “B” com 19 (dezenove) lotes com tamanho variando entre 1.000 e 2.285 m2 divididos em 18 lotes residenciais e 1 lote institucional, além de área verde
e arruamento, totalizando 45.674,83m2 (4,7ha) de uma gleba que apresenta 17,68ha, na ZONA AGRICOLA – ZAG, conforme o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)
da Área de Proteção Ambiental (APA), das Ilhas de Tinharé e Boipeba, sob as coordenadas geográficas (Datum WGS 84): Latitude 13,5889 Sul/ Longitude 38,9287 Oeste
e Latitude 13,5947 Sul/ Longitude 38,9281 Oeste, na Estrada do Serrão, S/N, Velha Boipeba, distrito de Boipeba, Município de Cairu/Bahia, CEP 45.428-000, mediante o
cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes ambientais: I – Os efluentes líquidos provenientes do esgoto doméstico serão obrigatoriamente
canalizados para fossa séptica com sumidouro para tratamento anaeróbico; II – Executar a coleta dos resíduos sólidos domésticos gerados no empreendimento, que deve
ser diária e embalados de forma selecionada pelos moradores e posteriormente disponibilizados para coleta por parte do sistema de limpeza urbana de Boipeba em
vasilhames apropriados, conforme Termo de Compromisso apresentado a SEDES; III – Construir e operar Centro de Estocagem Temporária (CET) para os resíduos
sólidos de origem doméstica gerados no loteamento, composto por 5 (cinco) contêineres de 12 L (doze litros), 01 (um) contêiner de 240 L (duzentos e quarenta litros) e 01
contêiner de 1.000 L (um mil litros), além de um abrigo com cobertura mínima de 40 m² (quarenta metros quadrados), onde deve segregar, identificar, classificar e
acondicionar os resíduos sólidos gerados para a armazenagem/disposição provisória na área, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos
mesmos; IV – Dispor adequadamente todo entulho gerado na obra, efetuando a reutilização ou reciclagem desse material, em caso de impossibilidade, encaminhar para o
aterro sanitário, devidamente licenciado, conforme determina Resolução CONAMA Nº 307/2002 alterada pelas Resoluções nº 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015,
apresentando documentação comprobatória da correta destinação; V – Adquirir e instalar no loteamento 03 (três) conjuntos para coleta seletiva, composto por 05 (cinco)
lixeiras e suporte, com tampa vai e vem, 60 (sessenta) litros, no prazo de 90 (noventa) dias; VI – Cumprir, no que for pertinente ao projeto, a Lei Estadual nº 12.932, de 07
de janeiro de 2014, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia; VII – Apresentar Análise de Viabilidade Técnica para fornecimento de energia
elétrica emitida pela COELBA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; VIII – Apresentar Análise de Viabilidade Técnica para abastecimento de água emitida pela
EMBASA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; IX – Elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para a Lagoa dos Cágados acompanhado de
Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) devidamente quitada(o), de acordo as características do bioma Mata Atlântica e cumprindo o exigido Art. 4º,
inciso II da Lei Federal Nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; X – Executar Plano de Recuperação de Área Degradada
(PRAD) para a Lagoa dos Cágados, acompanhado de Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) devidamente quitada(o), no prazo de 720 (setecentos
e vinte) dias; XI – Elaborar e implantar Projeto de Revegetação contemplando maior variedade de espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica, existentes no
ecossistema onde está inserido o empreendimento, acompanhando com a devida Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) devidamente quitada(o),
no prazo de 720 (setecentos e vinte) dias; XII – Afixar no local do empreendimento de fácil visibilidade, 02 (duas) placas de sinalização, uma na Área de Reserva Legal –
RL e outra na Área de Preservação Permanente – APP, com dimensões 1,50m x 1,0m – no prazo de 90 (noventa) dias; XIII – Afixar no local do empreendimento de fácil
visibilidade, 01 (uma) placa para divulgação da Licença Ambiental Municipal com dimensões 1,50 m x 1,0 m (de acordo com o modelo disponibilizado pela SEDES) - no
prazo de 60 (sessenta) dias - e mantida até o prazo de sua vigência, com as seguintes informações: Autoridade licenciadora (com seus respectivos contatos),
Av, Santo Antônio nº 09, Centro, Cairu - BA CEP 45420 000, Tel. 75 3652-1064
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identificação do empreendedor com CPF, nome do empreendimento, tipo, número e prazo da licença ambiental, bem como, o número do processo Administrativo que deu
origem a mesma; XIV - Respeitar as áreas protegidas existentes na área de empreendimento, conforme definidas em legislação específica, mantendo as distâncias
mínimas legais em relação a qualquer ocupação nestas áreas; XV – Caso haja a necessidade de supressão de vegetação nativa (Mata Atlântica) para implantação da
infraestrutura do loteamento e de residências, só poderá ser feita mediante Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (INEMA); XVI – Adquirir material mineralógico proveniente de jazidas devidamente licenciadas por órgãos ambientais e autorizadas pela Agência
Nacional de Mineração (ANM), apresentando documentação comprobatória da regularidade dos fornecedores, bem como, notas fiscais que comprovem a origem; XVII –
Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental (PEA) para os turistas e comunidade aplicada aos resíduos sólidos e a conservação dos recursos hídricos, no
prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; XVIII – Celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado da Bahia – Promotoria de
Justiça Regional Especializada em Meio Ambiente, Sede-Valença/BA, figurando o Município de Cairu como interveniente e a empreendedora como compromissária,
visando sanar, recuperar e compensar os danos e irregularidades ambientais no Loteamento Vivenda Serrão Verde, apurados nos autos do Inquérito Civil (IC) Nº 12/2010
- SIMP Nº 597.0.72703/2010; XIX – Apresentar termo de compromisso a ser firmado junto aos adquirentes, visando o atendimento à legislação e a preservação ambiental
na área do empreendimento, quanto a inclusão de 5% (cinco porcento) de áreas verdes nos lotes, do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) e das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a ser celebrado pela empreendedora com o Ministério Público do Estado da Bahia; XX - O
parcelamento proposto deve ser descrito e condicionado de forma a cumprir o uso permitido por Lei, devendo constar em seus documentos de regimento interno, bem
como nos contratos de venda e compra, escrituras públicas ou particulares etc.; XXI – Atender as restrições, recomendações e usos permitidos do zoneamento da APA
das Ilhas de Tinharé e Boipeba de acordo com Resolução CEPRAM Nº 1.692, de 19 de junho de 1998, no que se tratar da ZONA AGRÍCOLA (ZAG); XXII – Elaborar
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), conforme Norma Regulamentadora de Nº 18 (NR 18) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) caso admita 20 (vinte) ou mais trabalhadores, em caso de admissão de 19 (dezenove), conforme Norma Regulamentadora de Nº 09 (NR 09)
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ambos acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no prazo de 90 (noventa) dias; XXIII - Elaborar e
implantar projeto de canteiro de obras, contemplando as instalações sanitárias adequadas para o uso dos operários e elementos da área de vivência, conforme Norma
Regulamentadora de Nº 18 (NR 18) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); XXIV - Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável de Cairu, as ocorrências consideradas anormais enviando relatório detalhado no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da ocorrência; XXV – Requer Alvará
de Loteamento na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura, no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 02° - Compensação Ambiental: Adquirir e instalar
de 05 (cinco) conjuntos para coleta seletiva com 05 (cinco) lixeiras e suporte com tampa vai e vem, 60 (sessenta) litros, no percurso que vai da Praça principal de Boipeba
até praia de Boca da Barra, bem como, adquirir e instalar 02 (dois) coletores, 40 (quarenta) litros, para pilhas e baterias a serem instalados na Unidade Básica de Saúde e
na Escola Municipal, localizadas em Boipeba, no prazo de 90 (noventa) dias. Art. 03º - Requerer previamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de
Cairu a competente licença para qualquer alteração que venha a ocorrer no projeto hora licenciado, conforme Decreto Municipal nº 990/2013 e Lei 458/2014. Art. 04º Apresentar o relatório do cumprimento das condicionantes no final do primeiro ano de vigência da licença. Art. 05º - O não cumprimento das condicionantes estabelecidas
implica na aplicação das medidas cabíveis. Art. 06º - Conforme Lei Municipal nº 458 de 02 de setembro de 2014, o responsável pelo empreendimento deverá requerer a
Renovação de sua Licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade. Art. 07º - Estabelecer que esta licença, bem
como cópias dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes acima citadas sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEDES, INEMA, IBAMA e aos
demais órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. Art. 08º - Esta licença entra em vigor a partir do dia 20 de maio de 2020.

Cairu/BA, 18 de maio de 2020.

Fabiana Andrea Oliveira Pacheco
Secretária Municipal de Desenvolvimento Sustentável
Av, Santo Antônio nº 09, Centro, Cairu - BA CEP 45420 000, Tel. 75 3652-1064

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N4GEOKSGW0SMWYA0/YMQIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

