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DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA Nº 33/21
A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC, no uso 
de suas atribuições, RESOLVE:
Acatar a conclusão do Relatório Final da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, 
que apurou por meio da Portaria nº 89/2020, Processo SEI nº 055.0612.2020.0001998-
79, referente Termo de Colaboração nº 001/2017, celebrado com Instituto Cultural de Arte e 
Educação Nego D’Água - NAEND’A, onde se concluiu pela restituição de valores aos cofres 
públicos.
Gabinete da Diretoria Geral, em 16 de abril de 2021.
Regina Affonso de Carvalho
Diretora Geral/ FUNDAC
<#E.G.B#528478#45#575317/>
<#E.G.B#528430#45#575262>
PORTARIA Nº 100/2020
A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC, 
considerando as previsões do art. 8, inciso VII, do Decreto nº 1.203/1992; art. 69, parágrafo 5, 
inciso III da Lei 13.019/2014 (redação dada pela Lei nº 13.204/2015) e no art. 20, parágrafo único 
da Resolução nº 107/2018 do TCE, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores NORMANDO LEITE SILVA, matricula nº 55.313239-8, lotado 
na Corregedoria, ANTONIO LUIS PEREIRA DA SILVA, matricula nº 55.362100-4, lotado na 
Gerência Financeira e FRANCISCA EDILÂNDIA D. MAGALHÃES, matricula nº 55.342216-7, 
lotada  na Comissão Permanente Processante, para, sob a presidência do primeiro, realizar 
Tomada de Contas Especial em face de irregularidade no Termo de Colaboração nº 005/2018, 
celebrado com o Instituto Monte Serrat e Adjacências - MONSA, considerando a existência de 
pendências financeiras nas prestações de contas parciais apresentadas  pela entidade.
Art. 2º - Os servidores no art. 1º ficam desde logo autorizados a praticar todos os atos necessários 
ao bom desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar 
a colaboração necessária que lhes for requerida.
Art. 3º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para realização dos trabalhos e emissão do 
respectivo Relatório, prorrogável por igual período.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Republicada por ter saído com incorreção.
Gabinete da Diretoria Geral, em 16 de abril de 2021.
Regina Affonso de Carvalho
Diretora Geral/ FUNDAC
<#E.G.B#528430#45#575262/>

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – INEMA
<#E.G.B#528501#45#575343>
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - 
INEMA, no uso de suas atribuições e nos termos dos artigos 204 e 205 da Lei nº 6.677, de 26 de 
setembro de 1994: RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.775/2021 - Art.1º Em atenção ao Parecer Jurídico nº 1560/2021- exarado pelo 
Exmo. Procurador Chefe do INEMA - respeitada a competência da douta Procuradoria Jurídica 
para prestar consultoria e assessoramento jurídico a esta autarquia ambiental, DETERMINO a 
instauração de Sindicância, nos moldes do art. 204 da Lei Estadual nº 6.677/94. Os trabalhos 
apuratórios deverão ser desenvolvidos nos autos do Processo nº 046.0577.2021.0009238-
37, de modo a resguardar o caráter restrito do procedimento sindicante. Exaurida a finalidade 
do Processo nº 046.0577.2021.0003227-52, determino a sua conclusão, com fulcro no art. 37 
da Lei Estadual nº 12.209/2011. Acolho como fundamento para decidir o Parecer Jurídico nº 
1560/2021, nos moldes do parágrafo único do art. 120 da Lei Estadual nº 12.209/2011. Art. 
2º DESIGNAR os servidores JOAO LUIZ OSORIO DE AMORIM - matrícula nº 45000218-7, 
HOSANA GASPAR DOS SANTOS - matrícula nº 45500081-3 e ARLENE LULA MOREIRA 
DE OLIVEIRA - matrícula nº 45392704-3, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão de Sindicância destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, os fatos de que 
trata o Processo nº 046.0577.2021.0009238-37, bem como os fatos conexos que emergirem 
no decorrer dos trabalhos. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, em 16 de abril de 2021. Ass.: MARCIA CRISTINA TELLES 
DE ARAÚJO LIMA - Diretora Geral
<#E.G.B#528501#45#575343/>
<#E.G.B#528550#45#575396>
PORTARIA Nº 22.776 DE 16 DE ABRIL DE 2021. O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 
delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Leis Estaduais nº 10.431/06 e 11.612/09, e suas 
alterações, regulamentadas pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que consta 
do Processo nº 2019.001.006725/INEMA/LIC-06725, RESOLVE: Art. 1º - Conceder REVISÃO 
DO CONDICIONANTE I da Portaria nº 18.678, publicada no D.O.E de 16/07/2019 que autorizou 
a renovação de direito de uso dos recursos hídricos à JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.463.174/0001-30, com sede Fazenda Itapicuru, s/n, Centro, no 
município de Jacobina, que passará a vigorar com a seguinte redação: I. Manter no empreendi-
mento e apresentar em inspeções ou fiscalizações registros de Laudos de Análises Laboratoriais 
(realizadas em instituição devidamente acreditada pelo INMETRO) do efluente bruto e tratado 
a ser lançado para os parâmetros constantes no Art. 16 da Resolução CONAMA n° 430/11 
(frequência de analise sempre que houver lançamento). Art. 2º - Ficam mantidos inalterados 
os demais condicionantes da Portaria n° 18.678/19. Art. 3º - Estabelecer que esta Revisão de 
Condicionantes, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento do condicionante 
acima citado, devem ser mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA e aos demais órgãos 
do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 4º - Estabelecer que os documentos 

para cumprimento dos condicionantes desta portaria devem ser protocolados exclusivamente no 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI BAHIA, conforme disposto no Art. 1º da Portaria INEMA 
nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020. Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO LIMA - Diretora Geral
PORTARIA Nº 22.777 DE 16 DE ABRIL DE 2021. O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 
delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Lei Estadual nº 10.431/06, alterada pela Lei nº 
12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 2021.001.001417/INEMA/LIC-01417, RESOLVE: Art. 1º - Conceder RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à EMTRES EMPRESA 
DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 
14.606.280/0001-90, com sede na Rua José Epifânio de Souza, 145, Centro, no município de 
Itapicuru, para a instalação de uma unidade de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos - 
UGR, com as seguintes capacidades de processamento: a) 420 t/ano de Resíduos Industriais 
e de Serviços de Saúde por Incineração; b) 210 t/ano de Resíduos de Serviços de Saúde por 
Autoclavagem; c) 5 t/dia por Usinas de compostagem e triagem de materiais e resíduos urbanos; 
d) Serviço de descontaminação de lâmpadas fluorescentes ou reciclagem com capacidade de 
processamento 3.000 unidades/mês; e) 5 t/dia por Reciclagem de Materiais Metálicos, Triagem 
de Materiais Recicláveis ; f) 5 t/dia por Reciclagem de Papel, Papelão e Similares, Vidros e 
de Materiais Plásticos, localizada  na Rodovia BR 349, Km 27,5 , Zona Rural, no município de 
Itapicuru, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes da 
íntegra da Portaria no referido Processo. Art. 2º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 
ambiental de competência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, 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, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA e aos demais órgãos 
do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 4º - Estabelecer que os documentos 
para cumprimento dos condicionantes desta portaria devem ser protocolados exclusivamente no 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI BAHIA, conforme disposto no Art. 1º da Portaria INEMA 
nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020. Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO LIMA - Diretora Geral
PORTARIA Nº 22.778 DE 16 DE ABRIL DE 2021. O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 
delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Leis Estaduais nº 10.431/06 e 11.612/09, e suas 
alterações, regulamentadas pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que consta 
do Processo nº 2019.001.005305/INEMA/LIC-05305, RESOLVE: Art. 1º - Autorizar o direito 
de uso dos recursos hídricos, válido pelo prazo de 04 (quatro) anos, à EMPRESA BAIANA DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO S.A., inscrita no CNPJ nº 13.504.675/0001-10, com sede na Avenida 
Luis Viana, n° 420, Edifício SEDUR, Centro Administrativo da Bahia, no município de Salvador, 
para lançamento de efluente, na Bacia Hidrográfica do Rio dos Frades, no afluente sem nome 
do Rio dos Frades, nas coordenadas Lat.16°34’42,8”S e Long.39°34’27,8”W, datum Sirgas2000, 
para fins de Destinação Final, com vazão do efluente de 182,96 m³/dia, concentrações de 86,89 
mg/L para DBO e 1,0x105 CT/100mL para Coliformes Termotolerantes, durante 24 h/d, localizado 
no SES Residencial Jardim Paquetá, no município de Itabela, mediante o cumprimento da 
legislação vigente, dos condicionantes e do parágrafo único deste artigo que constam na íntegra 
da Portaria, no referido processo. Art. 2º - Esta portaria não dispensa nem substitui a obtenção, 
pelo autorizado, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação 
pertinente, federal, estadual ou municipal, ou de outros órgãos e entidades competentes. Art. 
3º - Estabelecer que esta autorização, bem como cópias dos documentos relativos ao seu 
cumprimento sejam mantidas disponíveis à fiscalização do INEMA e dos demais órgãos do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 4º -  Estabelecer que os documentos 
para cumprimento dos condicionantes desta portaria devem ser protocolados exclusivamente no 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI BAHIA, conforme disposto no Art. 1º da Portaria INEMA 
nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020. Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO LIMA - Diretora Geral
PORTARIA Nº 22.779 DE 16 DE ABRIL DE 2021. O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 
delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Lei Estadual nº 10.431/06, alterada pela Lei 
nº 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 2021.001.000824/INEMA/LIC-00824, RESOLVE: Art. 1º - Conceder 
AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA, válida pelo prazo de 01 (um) ano, ao MUNICÍPIO 
DE SALVADOR, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.801/0028-69, com sede na Rua Humberto 
de Campos, n° 261, no município de Salvador, para Salvamento da Fauna, nos bairros Stella 
Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga, do município de Salvador, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos condicionantes constantes da íntegra da Portaria no referido Processo. 
Art. 2º - Esta Portaria NÃO autoriza: a) Acesso ao patrimônio genético, para o qual deve ser 
atendido o disposto na Lei nº 13.123/15, regulamentada pelo Decreto n° 8772/16, que versa 
sobre o acesso ao patrimônio genético; b) Captura/coleta/transporte e soltura de fauna em áreas 
de domínio privado, sem consentimento expresso ou tácito do proprietário, nos termos do Art. 
594, 595, 597 e 598 do Código Civil; c) Exportação, comercialização ou criação de animais vivos 
ou material zoológico. d) A eutanásia de espécimes para compor coleções científicas. Art. 3º 
- Estabelecer que os documentos para cumprimento dos condicionantes desta portaria devem 
ser protocolados exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações - SEI BAHIA, conforme 
disposto no Art. 1º da Portaria INEMA nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020. Art. 4º - Esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. MÁRCIA CRISTINA TELLES DE ARAÚJO 
LIMA - Diretora Geral
PORTARIA Nº 22.780 DE 16 DE ABRIL DE 2021. O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram 
delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Lei Estadual nº 10.431/06, alterada pela Lei nº 
12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que consta 
do Processo nº 2021.001.001442/INEMA/LIC-01442, RESOLVE: Art. 1º - Conceder LICENÇA 
DE ALTERAÇÃO, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - 
PETROBRAS, inscrita no CNPJ sob nº 33.000.167/0236- 67, com sede na Fazenda Modelo, s/n, 


