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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
 

Praça Barão do Rio Branco, 149 – Cidade Nova – CEP 45.652-140 – Tel 3231- 6883

 
                                 PORTARIA 085 /2015 

CONCEDE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA à EMPRESA CIA SÃO 
GERALDO DE VIAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF
sob o número. 19.315.118/0012-90, com 
endereço na Avenida Governador Roberto 
Santos nº 1979, bairro Avenida Esperança, 
Ilhéus-Bahia.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, 
com base no art. 252 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus (LOMI), Lei nº 2.313 de 03 
de agosto de 1989, Lei nº 3.133, de 20 de dezembro de 2004 e Lei 3.510 de 13 de 
dezembro de 2010;

CONSIDERANDO o Processo nº 12.584/13, de Licença Ambiental Simplificada e a
análise técnica desta Secretária,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA a EMPRESA CIA SÃO 
GERALDO DE VIAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.315.118/0012-90, com 
endereço na AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS Nº 1979, BAIRRO 
AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS- BA. Para atividade de Transporte Rodoviário 
Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Interestadual.

Art. 2º A EMPRESA CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO deverá respeitar a legislação 
vigente, com validade da licença de: 03 (três) anos e as seguintes condicionantes:

I. Garantir a efetiva implementação dos Planos e Programas Ambientais e de
segurança do Trabalho e zelar pela sua eficácia;

II. Toda e qualquer alteração a ser realizada no projeto apresentado deverá 
ser encaminhado a SEMAU – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
para análise e deliberação, bem como, qualquer outro acontecimento em 
risco à saúde e ao meio ambiente em todos os seus aspectos;

III. Apresentar, semestralmente, à SEMAU – Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo, relatório de forma comprobatória a destinação final dos 
resíduos passíveis de reciclagem: papel, papelão, isopor, vidros, plásticos, 
entre outros recicláveis, sendo estes doados a empresa e/ou a 
cooperativa especializada existente no Município de Ilhéus;

IV. .Apresentar a SEMAU – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, relatório 
semestralmente de forma comprobatória a destinação final do material 
recolhido nas caixas separadoras (areia e lodo), assim como os 
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vasilhames contaminados com óleo lubrificante;

V. Apresentar relatório comprobatório, anualmente, da eficiência das caixas 
separadoras acompanhado da análise do efluente gerado por esta,
acompanhado da ART do responsável técnico;

VI. Proceder a coleta, tratamento e acondicionamento dos resíduos sólidos, 
levando em consideração a legislação e normas vigentes;

VII. Todo local onde houver estoque temporário de óleos, graxas e outras 
substâncias nocivas ao solo deverão ser dotado de piso impermeável, 
ventilação adequada e bombonas para coleta por empresa especializada 
e licenciada;

VIII. Manter em perfeito estado o piso impermeável em toda área externa do 
empreendimento e as canaletas no entorno da pista de lavagem e galpão;

IX. Sob hipótese alguma, óleos, graxas ou quaisquer outros sólidos deverão 
chegar à rede coletora de esgotos. Lembramos que as obstruções que 
ocorrerem na rede de esgotos, decorrentes de lançamentos inadequados 
de seu estabelecimento, o sujeitarão às penalidades cabíveis;

X. Respeitar o art 53 do Decreto nº 113/12 do Município de Ilhéus, que veda 
ligação de esgotos ou lançamento de afluentes à rede pública de águas 
pluviais;

XI. Apresentar em 01(hum) ano, a esta Secretaria, a anuência de captação de 
água junto ao órgão competente;

XII. Fazer manutenção preventiva e adequação dos equipamentos de 
segurança contra incêndio;

XIII. Instruir os funcionários acerca da aplicação do PPRA, PGRS, Programa de 
Educação Ambiental e Plano de Atendimento e Emergência, e apresentar
a esta Secretaria Relatório, anualmente, referente a estes treinamentos 
com registro fotográfico e lista de presença datada, acompanhada da ART 
do profissional responsável;

XIV. Manter placa no empreendimento em  local de fácil ventilação, com as 
dimensões de 80X60cm, contendo identificações do empreendimento, 
qual seja, razão social, CNPJ, número do processo, número da licença, 
data de vencimento da licença;

XV. A emissão desta licença não implica o reconhecimento por parte desta 
Secretaria, do direito de propriedade do terreno;

XVI. Requerer nova licença com antecedência de 120(cento e vinte) dias ao 
vencimento desta no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ilhéus;

XVII. Quando solicitado a renovação desta licença, apresentar relatório 
comprobatório do cumprimento de condicionantes;

XVIII. O não cumprimento das condicionantes estabelecidas implica na 
aplicação de medidas cabíveis.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Ilhéus, 
Estado da Bahia, em 02 de fevereiro de 2015, 480º da Capitania de Ilhéus e 133º de 
elevação à Cidade. 

Antonio Vieira
Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo
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                                 PORTARIA 086 /2015 

Concede Renovação de Licença Ambiental 
Simplificada a Empresa DGR 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o número. 
02.544.516/0001-22, com endereço Na Rua J, 
181, Loteamento Jardim Atlântico I, Bairro 
São Francisco – Ilhéus – Bahia.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, 
com base no art. 252 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus (LOMI), Lei nº 2.313 de 03 
de agosto de 1989, Lei nº 3.133, de 20 de dezembro de 2004 e Lei 3.510 de 13 de 
dezembro de 2010;

CONSIDERANDO o Processo nº 12.663/14, de Renovação de Licença Ambiental
Simplificada e a análise técnica desta Secretária,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a Renovação de Licença Ambiental Simplificada a EMPRESA 
DGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o número
02.544.516/0001-22, com endereço na Rua J, 181, Loteamento Jardim Atlântico I, 
Bairro São Francisco – Ilhéus – Bahia. , para a atividade de Construção de Edifício.
Art. 2º A EMPRESA DGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, deverá 
respeitar a legislação vigente, com validade da licença de: 03 (três) anos e as seguintes 
condicionantes:

I. Garantir a efetiva implementação dos Planos e Programas Ambientais e de
segurança do Trabalho e zelar pela sua eficácia;

II. Toda e qualquer alteração a ser realizada no projeto apresentado deverá 
ser encaminhado a SEMAU – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
para análise e deliberação, bem como qualquer outro acontecimento em 
risco à saúde e ao meio ambiente em todos os seus aspectos;

III. Apresentar, semestralmente, à SEMAU – Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo, relatório de forma comprobatória a destinação final dos 
resíduos passíveis de reciclagem: papel, papelão, isopor, vidros, plásticos, 
entre outros recicláveis, sendo estes doados a empresa e/ou a 
cooperativa especializada existente no Município de Ilhéus;

IV. Quando na renovação desta licença ambiental, apresentar um Projeto 
paisagístico com adoção do plantio de árvores nativas de mata atlântica a
exemplo de bromeliácea e palmeiras ( juçara, patioba, pati, buri), 
samambaias entre outras, exceto gramíneas para as área verdes do 
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empreendimento;
V. Apresentar relatório comprobatório da efetiva manutenção dos veículos e 

maquinário utilizado;
VI. No que diz respeito à coleta, tratamento e acondicionamento dos resíduos 

sólidos, levar em consideração a Resolução CONAMA nº 307, reforçando 
os seguintes critérios: a) Resíduos de Classe A: Deverão ser reutilizados 
nos processos de operação da obra. O bota fora deverá ser feito 
exclusivamente por empresa especializada e licenciada para devido fim, 
não sendo estes destinados ao sistema de coleta pública de lixo; b) 
Resíduos de Classe B: Deverão ser destinados a coleta seletiva no âmbito 
interno do empreendimento, posteriormente repassadas as cooperativas 
e/ou associações de catadores legalmente constituídas no Município de 
Ilhéus; c) Resíduos de Classe C e D: Deverão ser destinados 
exclusivamente para coleta por empresa especializada e licenciada para 
devido fim, não sendo estes destinados ao sistema de coleta pública de 
lixo;

VII. Utilizar placas de sinalização indicando obras no local, principalmente no 
caso de valas abertas, bem como placas com avisos de segurança para 
os trabalhadores, com lembretes de normas, organização e usos dos 
equipamentos de proteção individual e coletiva;

VIII. Durante todo o processo de construção do empreendimento aspergir água 
para evitar emissão de material particulado (poeira);

IX. Em caso de necessidade de transporte externo/interno de material mineral,
apresentar a esta SEMA, antecipadamente, Termo de Doação e/ou 
Recebimento, comprovando origem e destino d material;

X. Realizar as atividades de construção civil, apenas no horário comercial;
XI. Todo local onde houver estoque temporário de óleos, graxas e outras 

substâncias nocivas ao solo deverão ser dotado de piso impermeável, 
ventilação adequada e bombonas para coleta de descartáveis para 
posterior destinação á empresa especializada e licenciada;

XII. Apresentar, no prado de 180(cento e oitenta) dias, a esta Secretaria, um 
Projeto Descritivo da construção e operação do destino do efluente 
tratado, constando ensaio de infiltração do solo, determinação da área de 
infiltração necessária, levando em conta o nível do lençol freático, 
ponderando que seja no mínimo a 1,50 m acima do nível máximo do 
lençol freático;

XIII. Apresentar, quando em funcionamento, anualmente a esta SEMA, relatório 
de funcionamento da ETE; e semestralmente relatório da análise da 
qualidade do efluente gerado;

XIV. Instruir os funcionário acerca da aplicação do PCMAT e Plano de 
Atendimento e Emergência e apresentar relatório de treinamento com 
registro fotográfico e lista de presença datada;

XV. Atender à Lei Federal de Acessibilidade;
XVI. Manter placa no empreendimento em local de fácil visualização, com as 

dimensões de 8060cm, contendo identificações do empreendimento, qual 
seja, razão social, CNPJ, número do processo, número da licença, data 
de vencimento da licença;     

XVII. A emissão desta licença não implica o reconhecimento, por parte desta 
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Secretaria, do direito de propriedade do terreno;
XVIII. Requerer nova licença com antecedência de 120(cento e vinte) dias ao 

vencimento desta no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ilhéus;
XIX. Quando solicitado a renovação desta licença, apresentar relatório 

comprobatório do cumprimento de condicionantes;
XX. O não cumprimento das condicionantes estabelecidas implica na aplicação 

de medidas cabíveis.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Ilhéus, 
Estado da Bahia, em 02 de fevereiro de 2015, 480º da Capitania de Ilhéus e 133º de 
elevação à Cidade. 

Antonio Vieira
Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terça-feira, 03 de Fevereiro   de 2015 | N°503

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
 

Praça Barão do Rio Branco, 149 – Cidade Nova – CEP 45.652-140 – Tel 3231- 6883

 
                                 PORTARIA 087 /2015 

 

Concede Renovação de Licença Ambiental 
a Empresa BAHIA PESCA S/A, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número. 13.187.745/0001-
53 com endereço Na Avenida Coronel 
Misael Tavares nº 153, Centro - Ilhéus –
Bahia.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, 
com base no art. 252 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus (LOMI), Lei nº 2.313 de 03 
de agosto de 1989, Lei nº 3.133, de 20 de dezembro de 2004 e Lei 3.510 de 13 de 
dezembro de 2010;

CONSIDERANDO o Processo nº 182/15, de Renovação de Licença Ambiental e a
análise técnica desta Secretária,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a Renovação de Licença Ambiental Simplificada a EMPRESA 
BAHIA PESCA S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o número13.187.745/0001-53, com 
endereço na Avenida Coronel Misael Tavares nº 153, Centro - Ilhéus – Bahia. , para 
a atividade de entreposto de pescado.
Art. 2º A EMPRESA BAHIA PESCA S/A, deverá respeitar a legislação vigente, com 
validade da licença de: 03 (três) anos e as seguintes condicionantes:

I. Garantir a efetiva implementação dos Planos e Programas Ambientais e de
segurança do Trabalho e zelar pela sua eficácia;

II. Toda e qualquer alteração a ser realizada no projeto apresentado deverá 
ser encaminhado a SEMAU – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
para análise e deliberação, bem como qualquer outro acontecimento em 
risco à saúde e ao meio ambiente em todos os seus aspectos;

III. No que diz respeito à coleta, tratamento e acondicionamento dos 
resíduos sólidos, levar em consideração a Resolução CONAMA nº 307, 
reforçando os seguintes critérios: a) Resíduos de Classe A: Deverão ser 
reutilizados nos processos de operação da obra. O bota fora deverá ser 
feito exclusivamente por empresa especializada e licenciada para devido
fim, não sendo estes destinados ao sistema de coleta pública de lixo; b) 
Resíduos de Classe B: Deverão ser destinados a coleta seletiva no 
âmbito interno do empreendimento, posteriormente repassadas as 
cooperativas e/ou associações de catadores legalmente constituídas no 
Município de Ilhéus; c) Resíduos de Classe C e D: Deverão ser 
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destinados exclusivamente para coleta por empresa especializada e 
licenciada para devido fim, não sendo estes destinados ao sistema de 
coleta pública de lixo;

IV. Apresentar a esta SEMA – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, no
prazo de 120 ( cento e vinte) dias o relatório de vistoria do corpo de 
bombeiro;

V. Todo local onde houver estoque temporário de óleos, graxas e outras 
substâncias nocivas ao solo deverão ser dotado de piso impermeável, 
ventilação adequada e bombonas para coleta de descartáveis para 
posterior destinação á empresa especializada e licenciada, 
apresentando anualmente a apresentação de descarte, bem como uma 
cópia da licença ambiental da empresa coletora;

VI. Anualmente realizar a apresentar relatório comprobatório, acompanhada 
da ART do profissional competente, a qualificação dos colaboradores 
diretos e indiretos do empreendimento no âmbito da segurança do 
trabalho e  meio ambiente;

VII. Utilizar placas de sinalização em local de fácil visualização e em boas
condições indicando obras de manutenção, bem como material 
informativo afixado em locais estratégico com normas, procedimentos de 
segurança e saúde laboral;

VIII. Afixar placa sinalizadora, no prazo de 120(cento e vinte) dias, proibindo 
estacionamento de automóveis na rampa de acesso das embarcações;

IX. Apresentar no prazo de 120(cento e vinte dias) o relatório técnico contendo 
as modificações estruturais necessárias para atender a Lei Federal de 
Acessibilidade nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, acompanhada da 
ART do profissional competente e cronograma físico de execução das 
medidas de adequação;

X. Apresentar no prazo de 120(cento e vinte) dias atualização do 
levantamento cadastral do projeto arquitetônico do TPPI;

XI. Manter placa no empreendimento em local de fácil visualização, com as 
dimensões de 80x60cm, contendo identificações do empreendimento, 
qual seja, razão social, CNPJ, número do processo, número da licença, 
data de vencimento da licença;                    

XII. a não implica o reconhecimento, por parte desta Secretaria, do direito de 
propriedade do terreno;

XIII. Requerer nova licença com antecedência de 120(cento e vinte) dias ao 
vencimento desta no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ilhéus;

XIV. Quando solicitado a renovação desta licença, apresentar relatório 
comprobatório do cumprimento de condicionantes;

XV. O não cumprimento das condicionantes estabelecidas implica na aplicação 
de medidas cabíveis.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Ilhéus, 
Estado da Bahia, em 02 de fevereiro de 2015, 480º da Capitania de Ilhéus e 133º de 
elevação à Cidade. 

Antonio Vieira
Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

Termo de Apostilamento ao Contrato nº 001/2015 1

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO nº. 001/2015.

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 
001/2015, celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS e a empresa RJ COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP.

O Município de Ilhéus, Estado da Bahia, representado pelo Sr. Prefeito, Jabes Sousa 
Ribeiro, no uso de suas atribuições, com base no Art. 65, Parágrafo 8º da Lei Federal 
8.666/93 e na Lei Municipal, Resolve expedir a presente APOSTILA ao Contrato nº. 
001/2015, celebrado em 06 de janeiro de 2015, e a empresa RJ COMERCIO ATACADISTA 
E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP, CNPJ/MF nº 17.169.134/0001-33, com 
sede à Rua dos Missionários nº 44 bairro Centro – Duartina São Paulo, através de processo 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 069/2014, cujo objeto é a correção do valor 
especificado na Cláusula Quarta da Dotação Orçamentária, do Contrato 001/2015.

Onde se lê:
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE 
GESTORA FONTE PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE 

DESPESA
VALOR R$

12 SEDUR 00 Rec. 
Municipais

2.066 Gestão Munic. 
Des. Urbano

3.3.90-30.00 Material 
Consumo

22.181,10

06 SEAD 00 Rec. 
Municipais

2.017 Manutenção Ações 
Regionais

3.3.90-30.00 Material 
Consumo

15.298,90

Leia-se:
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE 
GESTORA FONTE PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE 

DESPESA
VALOR R$

12 SEDUR 00 Rec. 
Municipais

2.066 Gestão Munic. 
Des. Urbano

3.3.90-30.00 Material 
Consumo

17.968,84

06 SEAD 00 Rec. 
Municipais

2.017 Manutenção Ações 
Regionais

3.3.90-30.00 Material 
Consumo

19.511,16

Ilhéus/Ba., 07 de janeiro de 2015.

JABES RIBEIRO
Município de Ilhéus
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL MUNICIPAL

1
Extrato para publicação Jornal Oficial

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços  de nº 005/2015.
• Contratante: Município de Ilhéus.
• Contratado (a): RVC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
• CNPJ/CPF: 12.238.103/0001-73
• Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços para executar as ações previstas no Projeto de Trabalho Técnico Social, junto às 1.300 
famílias beneficiadas com unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida nos 
Empreendimentos Moradas do Porto, sendo: Morada das Àguias I e II, Morada do Porto e 
Morada das Brisas, localizado na Rodovia Ilhéus – Itabuna as margens da BR – 415, próximo ao 
Banco da Vitória em Ilhéus Bahia, de acordo com cada Odem de Serviço emitida pelo contratante, 
obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão Presencial nº. 068/2014 que, 
independente de transcrição, integra este instrumento.

• Valor: R$ 783.063,08
• Vigência: 02/02/2015 a 02/06/2015
• Data da Ass.: 02/02/2015


