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Ambiental, e dá Outras Providencias. 
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DECRETO N.184/2012 DE 28 DE AGOSTO DE 2012 

Concede Licença Ambiental,
 e dá Outras Providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUBERÁ – ESTADO DA BAHIA, no Uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica deste município, com base no que 
prevê a Resolução CONAMA nº 237/97, que fixou a competência do órgão ambiental 
municipal para o licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 
local, apoiado na Lei Complementar Federal Nº 140, de 08 de dezembro de 2011 e na 
Lei Complementar Municipal Nº 03/2008 de 31 de outubro de 2008, que institui a 
política ambiental municipal e na RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 4252 de 13 de abril de 
2012, publicado em DOE – 21 de abril de 2012, que reconhece a competência do 
município de Ituberá, para exercer o licenciamento das atividades e empreendimentos de 
impacto ambiental nível 3 (três). Tendo em vista o que consta no processo 436/2012,

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica Concedida a LICENÇA AMBIENTAL, valida pelo prazo de 03 (três) anos, 
para Ana Cristina Borges Souza, inscrita no CPF sob o n° 257.811.705-53, para silvicultura de 
73,56 hectares de eucalipto e de 4,74 hectares de acássia, sendo os mesmos localizados 
na Fazenda Contendas 2, zona rural deste município, km 22 da rodovia Ituberá / Gandu – 
BA 250 mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes: 

I – Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente do Município um Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), para a implantação e manutenção da 
atividade de silvicultura em questão. Prazo: 03 meses; 
 II – Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente do Município, o Mapa de Risco para o 
empreendimento, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 
07, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – NR 09, conforme Portaria 
3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, elaborado por 
profissional habilitado com as respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas 
(ART) dos profissionais. Prazo: 03 meses; 

Decretos
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 III – Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente do Município, um Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa e comunidade situada no entorno do 
empreendimento. Prazo: 06 meses; 
 IV – Comunicar imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente do Município as 
ocorrências consideradas anormais durante a operação da atividade de silvicultura,
enviando relatório detalhado no prazo máximo de 05 (cinco) dias;  
V – Realizar o Registro de Atividade Florestal – RAF junto ao INEMA; 
VI - Requerer Autorização de Supressão Vegetal - ASV, para o corte da Floresta plantada 
de espécies exóticas junto ao INEMA e; 
VII – solicitar o Registro para emissão da Declaração de Origem Florestal – DOF, junto ao 
IBAMA.

Art. 2º - Fica estabelecido também que esta Licença, bem como cópias das 
documentações relativos ao comprimento das condicionantes acima citados, sejam 
mantidos disponíveis a fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dos 
demais Órgãos de Fiscalização do Sistema Ambiental Estadual. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUBERÁ – ESTADO DA BAHIA, em 28 de 
agosto de 2012. 

CARLOS JOSÉ ARAGÃO SAMPAIO 
Secretario Municipal de Meio Ambiente�

ANDRÉ LISBOA FILHO 
Prefeito Municipal�
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Rua Coronel Barachisio Lisboa, n. 25, Centro, CEP 45.435-000 - Fone/Fax (73) 3256-8100 

DECRETO N.194 /2012 DE 23 DE OUTUBRO DE 2012 

Concede Licença Ambiental,
 e dá Outras Providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUBERÁ – ESTADO DA BAHIA, no Uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica deste município, com base no que 
prevê a Resolução CONAMA nº 237/97, que fixou a competência do órgão ambiental 
municipal para o licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 
local, apoiado na Lei Complementar Federal Nº 140, de 08 de dezembro de 2011 e na 
Lei Complementar Municipal Nº 03/2008 de 31 de outubro de 2008, que institui a 
política ambiental municipal e na RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 4252 de 13 de abril de 
2012, publicado em DOE – 21 de abril de 2012, que reconhece a competência do 
município de Ituberá, para exercer o licenciamento das atividades e empreendimentos de 
impacto ambiental nível 3 (três). Tendo em vista o que consta no processo N. 453/2012 
de 06/08/2012. 

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica Concedida a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, valida pelo prazo de 
03 (três) anos, para WF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n°�14.458.989/0001-96, com sede na Av. Rosentino Botelho de Assunção Filho, s/n, 
Bairro Índios, Ituberá - Bahia, para a movimentação de para a movimentação de 08 m³ / 
mês de Álcool, 70 m³ / mês de Gasolina, 80 m³ / mês de Óleo Diesel e 130 L / mês de 
Lubrificantes. Sendo sua estrutura edificante composta de: 01 loja, 01 recepção, 01 
escritório, 02 sanitários, 01 lavador, 01 área de circulação, 01 área para lavagem de carro 
e 01 troca de óleo. Pavimento superior: 01 deposito, neste mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:  

I. Apresentar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa e comunidade situada no entorno do 
empreendimento. Prazo: 02 meses; II. Realizar inspeções periódicas e manutenções no 
tanque, de modo a assegurar estanqueidade da sua operação; III. Fazer a manutenção 
adequada das maquinas / equipamentos, a fim de evitar o carreamento de óleos e graxas 
para afluente; IV. Operar e manter em condições adequadas de funcionamento o sistema 
de combate a incêndio; V. Cumprir o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais conforme apresentado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá; 
VI. Cumprir o PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme o 
documento apresentado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá; VII. Realizar 
descarga selada dos combustíveis dos caminhões para os tanques subterrâneos, de 
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acordo com as Normas Técnicas da ABNT; VIII. Implantar e operar adequadamente um 
separador de água e óleo (SAO) para receber as águas contaminadas provenientes da 
lavagem de veículos e das canaletas a serem implantadas na ilha das bombas e Box de 
lubrificação. Coletar periodicamente o resíduo retido (borra oleosa) enviando para 
reciclagem ou disposição final em instalação licenciada, conforme Resolução CONAMA 
09/93; IX. Implantar canaletas metálicas ao redor da ilha das bombas e box de 
lubrificação, direcionando as águas contaminadas ao separador de água e óleo a ser 
instalado; X. Apresentar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá Plano de 
Emergência, elaborado por profissional qualificado; XI. Apresentar a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Ituberá, declaração atestando a interligação do empreendimento a 
rede de esgotamento publica; XII. Requerer previamente a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Ituberá nova licença em caso de alteração que venha a ocorrer no projeto 
ora licenciado, conforme Art.1º, inciso II do Decreto nº 8.169/02, que altera o regulamento 
da Lei 7.799/01.

Art.2º - Esta Licença refere-se a analise de viabilidade ambiental de competência da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá, cabendo ao interessado obter a 
autorização das outras instancias no Âmbito Federal e Estadual, quando couber. 

Art. 3º - Fica estabelecido também que esta Licença, bem como cópias das 
documentações relativos ao comprimento das condicionantes acima citados, sejam 
mantidas disponíveis a fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ituberá e 
dos demais Órgãos de Fiscalização do Sistema Ambiental Estadual e Federal. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUBERÁ – ESTADO DA BAHIA, em 23 de 
outubro de 2012. 

Carlos José Aragão Sampaio 
Secretario Municipal de Meio Ambiente�

André Lisboa Filho 
Prefeito Municipal�
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DECRETO N.195 /2012 DE 25 DE OUTUBRO DE 2012 

Concede Licença Ambiental,
  e dá Outras Providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUBERÁ – ESTADO DA BAHIA, no Uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica deste município, com base no que 
prevê a Resolução CONAMA nº 237/97, que fixou a competência do órgão ambiental 
municipal para o licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 
local, apoiado na Lei Complementar Federal Nº 140, de 08 de dezembro de 2011 e na 
Lei Complementar Municipal Nº 03/2008 de 31 de outubro de 2008, que institui a 
política ambiental municipal e na RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 4252 de 13 de abril de 
2012, publicado em DOE – 21 de abril de 2012, que reconhece a competência do 
município de Ituberá, para exercer o licenciamento das atividades e empreendimentos de 
impacto ambiental nível 3 (três). Tendo em vista o que consta no processo N. 635/2012 
de 22/10/2012. 

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica Concedida a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, valida pelo prazo de 
03 (três) anos, para WELLINGTON NUNES DA HORA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 00.867.129/0001-00, com sede na Rua Hildebrando de Araújo Góes, s/n, Centro, 
Ituberá - Bahia, para a movimentação de 10 m³ / mês de Álcool, 80 m³ / mês de Gasolina, 
90 m³ / mês de Óleo Diesel e 150 L / mês de Lubrificantes. neste mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:  
I. Instalar caixas de coleta seletiva de lixo, visando promover a educação ambiental e a 
separação dos resíduos sólidos entre os clientes da empresa, e demais membros da 
comunidade. Prazo: 03 meses; II. Realizar inspeções periódicas e manutenções no 
tanque, de modo a assegurar estanqueidade da sua operação; III. Fazer a manutenção 
adequada das maquinas / equipamentos, a fim de evitar o carreamento de óleos e graxas 
para afluente; IV. Operar e manter em condições adequadas de funcionamento o sistema 
de combate a incêndio; V. Cumprir o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais conforme apresentado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá; 
VI. Cumprir o PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme o 
documento apresentado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá; VII. Realizar 
descarga selada dos combustíveis dos caminhões para os tanques subterrâneos, de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; VIII. Realizar adequadamente a operação do 
separador de água e óleo (SAO) que recebe as águas contaminadas provenientes da 
lavagem de veículos e das canaletas a serem implantadas na ilha das bombas e Box de 
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lubrificação. Coletar periodicamente o resíduo retido (borra oleosa) enviando para 
reciclagem ou disposição final em instalação licenciada, conforme Resolução CONAMA 
09/93; IX. Realizar manutenção das canaletas metálicas ao redor da ilha das bombas e 
box de lubrificação, direcionando as águas contaminadas ao separador de água e óleo a 
ser instalado; X. Apresentar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá Plano de 
Emergência, elaborado por profissional qualificado; XI. Requerer previamente a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Ituberá nova licença em caso de alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Art.1º, inciso II do Decreto nº 8.169/02, que 
altera o regulamento da Lei 7.799/01. 

Art.2º - Esta Licença refere-se a analise de viabilidade ambiental de competência da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ituberá, cabendo ao interessado obter a 
autorização das outras instancias no Âmbito Federal e Estadual, quando couber. 

Art. 3º - Fica estabelecido também que esta Licença, bem como cópias das 
documentações relativos ao comprimento das condicionantes acima citados, sejam 
mantidas disponíveis a fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ituberá e 
dos demais Órgãos de Fiscalização do Sistema Ambiental Estadual e Federal. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUBERÁ – ESTADO DA BAHIA, em 25 de 
outubro de 2012. 

Carlos José Aragão Sampaio 
Secretario Municipal de Meio Ambiente�

André Lisboa Filho 
Prefeito Municipal�
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