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Portaria n. 132, de 20 de dezembro de 2018 

 

 

O Prefeito Municipal de Ilhéus no uso de suas atribuições, e nos termos do Decreto 
nº. 121, de 19 de outubro de 2018, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Como prêmio pelo modo relevante, dedicação e zelo pelo cumprimento de 
suas obrigações, e que no campo de suas atividades se distinguiram de forma notável, além 
de terem contribuído direta ou indiretamente para o engrandecimento do Município de 
Ilhéus, conceder a Medalha do “Mérito Administrativo Jorge Amado”, nos termos do artigo 
2º, §1º, do Decreto Municipal nº. 121 de 19 de outubro de 2018, aos seguintes servidores: 

01 - SHIRLEN DE CARVALHO MAGALHAES 

02 – JORGE LUIS AROUCA VELOSO 

03 – CELIA OLIVEIRA DE MIRANDA DAUD LIMA 

 

Art. 2º - Como prêmio pelo modo relevante, dedicação e zelo pelo cumprimento de 
suas obrigações, e que no cumprimento do dever, se distinguiu por atos excepcionais de 
desprendimento, espírito de sacrifício, coragem e bravura, com risco à própria vida, 
devidamente comprovados, conceder a Medalha do “Mérito de Bravura Maria Quitéria”, nos 
termos do artigo 3º, §§1º e 2º, do Decreto Municipal nº. 121 de 19 de outubro de 2018, ao 
servidor: 

01 – DELMAR DA CONCEIÇÃO ARAUJO 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia em 20 de dezembro de 2018, 
484º de Capitania e 137º de Elevação à cidade. 

 

Mario Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 
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Decreto n. 133, de 24 de dezembro de 2018 

 

REAJUSTA O VALOR DA TARIFA ÚNICA PARA O 
TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS.         

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, Estado da Bahia, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 72, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus (LOMI), e 

Considerando a defasagem das planilhas de custo das empresas concessionárias 
que operam o sistema de transporte coletivo de passageiros; 

Considerando a solicitação das concessionárias, conforme requerimento expresso 
protocolizado nesta Prefeitura, através do processo administrativo sob nº 010997/2018. 

Considerando o regular trâmite do Processo Administrativo nº 010997/2018. 

Considerando a análise da Comissão do Conselho Municipal de Trânsito e 
Transporte de Ilhéus, que aprovou por 7 (sete) votos contra 3 (três) votos, o reajuste da 
Tarifa Única do Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Ilhéus para o patamar 
de R$3,80 (três reais e oitenta centavos).              

Considerando que o último reajuste tarifário foi concedido em 30 de dezembro de 
2017. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica instituído aumento de tarifa única para o Sistema de Transporte Coletivo 
do Município de Ilhéus, para o valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). 

 

Art. 2º. A tarifa a que se refere o artigo anterior entrará em vigor a partir do dia 30 de 
dezembro de 2018. 

 

Art. 3º. A autorização contida no caput do artigo 1º, fica diretamente vinculada à: 

I – Aquisição de 34 (trinta) ônibus novos, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada 
concessionária, dos quais 14 (quatorze) ônibus novos serão entregues até 30 de julho de 
2019, e 20 (vinte) ônibus novos serão entregues até 30 de julho de 2020. 

II – Construção de 10 (dez) abrigos de passageiros, sendo um deles na Praça Coronel 
Pessoa, e reforma dos abrigos de passageiros do paredão do São José, conforme projeto 
elaborado pelo município. 

III – Disponibilização do aplicativo para smartphone de previsão dinâmica do horário de 
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chegada dos ônibus em tempo real, a ser implementado até 30 de março de 2019. 

 

Art. 4º. A tarifa única ora fixada terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, com 
vigência a partir da data de publicação deste decreto, sendo vedado o aumento até o ano 
de 2020. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, de modo especial o Decreto nº 
141, de 21 de dezembro de 2017. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ilhéus, 20 de dezembro de 2018, 484° a Capitania e 
137° de elevação à cidade. 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 

 

Atíla Menezes Docio 

Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Administração 
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Portaria SEPLANDES n. 71 de 24 de dezembro de 2018 

 

Fica DEFERIDA a solicitação de RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO, Bahia Pesca S/A 
- TPPI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
13.187.745/0001-53 para atividade de Apoio à 
Aquicultura em Água Doce (Cod. 03.22-1-07), 
localizado na Av. Aurelino Linhares, n. 153, 
Centro, Ilhéus- BA. 

 

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 013279/2017, de Renovação Da Licença De 
Operação - RLO e a análise técnica desta Superintendência, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica DEFERIDA a solicitação de RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - RLO, Bahia Pesca S/A – TPPI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
13.187.745/0001-53 para atividade de Apoio à Aquicultura em Água Doce (Cod. 03.22-1-
07), localizado na Av. Aurelino Linhares, n. 153, Centro, Ilhéus- BA. 

 

Art. 2º A Bahia Pesca S/A deverá respeitar a legislação vigente, com validade da licença 
pelo período de 03 (três) anos, respeitadas as condicionantes e os termos da presente 
resolução: 

 

I. Toda e qualquer alteração a ser realizada no projeto do TPPI apresentado deverá 
ser encaminhado a Superintendência para análise e deliberação, bem como 
qualquer outro acontecimento que coloque em risco à saúde e ao meio ambiente em 
todos os seus aspectos; 

II. Cabe ao empreendimento e prepostos a responsabilidade técnica sobre os projetos 
de sistemas de controle ambiental e programas, sendo a execução, operação, 
comprovação de eficiência e/ou gerenciamento dos mesmos; 

III. Garantir a efetiva implementação dos Planos e Programas Ambientais e de 
Segurança do Trabalho e zelar pela sua eficácia; 
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IV. 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; 

V. Apresentar, no prazo de 30 dias (trinta dias), o Plano de Reuso de Água, a ser 
implantada no empreendimento, contemplando: medidas de contingenciamento e 
utilização da água, estudo de viabilidade de água de reuso do efluente descartado, 
assim como estratégias emergenciais para o período de escassez hídrica na 
implantação e operação da UBP; 

VI. Apresentar, semestralmente, relatório comprobatório a esta Superintendência do 
recolhimento dos resíduos (sólidos e líquidos) gerados pela caixa separadora de 
água e óleo, por empresa devidamente especializada, licenciada e regularizada; 

VII. Apresentar, anualmente a esta SEMA, relatório da análise da qualidade do efluente 
gerado de acordo com os padrões instituídos nas legislações, resoluções e normas 
pertinentes por laboratório devidamente certificado e acompanhado da ART; 

VIII. O empreendimento deverá apresentar e executar um tratamento de efluente que 
demonstre a eficiência do processo e qualidade dos efluentes, no prazo de 60 
(sessenta) dias, e que esteja em conformidade com legislação ambiental aplicável, 
principalmente com a Resolução CONAMA º 430 de 2011 que complementa e altera 
a CONAMA nº 357 de 2005;  

IX. Todo estoque temporário dos resíduos contaminados e perigosos (vasilhames, 
resíduos sedimentados – lodo de fundo, estopas, tintas, solventes e outros), nocivos 
ao solo e à água, deverão ser acondicionados em áreas de depósito dotado de piso 
impermeável, ventilação adequada e em bombonas até o recolhimento por empresa 
especializada e licenciada e apresentar, semestralmente, um Relatório 
comprovatório a esta Superintendência com comprovantes de limpeza e destinação 
dos resíduos líquidos e sólidos; 

X. 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; 

XI. Afixar avisos, no prazo de 30 dias (trinta dias), de proibição expressa de qualquer 
tipo de reparo mecânico, carpintaria, pintura de embarcações, sobre toda a área do 
Píer, com a implantação da sinalização de advertência e aviso de multa aos 
transgressores; 

XII. Apresentar e comprovar a esta Superintendência, no prazo de 180 dias (cento e 
oitenta dias), a Instalação de uma área adequada para reparo/conserto de 
equipamentos/embarcações junto à rampa lateral do Píer. Este local deve ser 
específico para a finalidade de oficina/estaleiro e para esta finalidade e deve estar 
adequado à Resolução do CONDEMA n. 05/2017; 
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XIII. Apresentar, semestralmente à SEMA, relatório comprovado e quantificado da 
produção de pescado a ser beneficiado na UBP; 

XIV. Apresentar, semestralmente a SEMA, relatório comprovado da 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;  

XV. Apresentar, semestralmente, à SEMA, relatório comprovado da destinação final dos 
resíduos sólidos gerados pela atividade, especificando a quantidade e anexando o 
Termo de Recolhimento e Despejo pela empresa que recolhe e destina, com cópia 
da licença ambiental;  

XVI. Apresentar e comprovar a esta Superintendência, no prazo de 30 dias (trinta dias), 
cronograma físico para a troca do piso de cimento da câmara fria da fábrica de gelo 
por piso impermeável, bem como comprovar a manutenção do equipamento de 
lançamento do gelo triturado na câmara fria; 

XVII. Apresentar, no prazo de 60 dias (sessenta dias), atestado de viabilidade do sistema 
de drenagem e a construção de cobertura da estrutura de tratamento do efluente 
líquido da UBP a fim de não misturar efluente com água pluvial; 

XVIII. Manter os resíduos de pescado oriundos da UBP em área contida e vedada de forma 
a evitar a proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) até o seu envio para 
tratamento em empresas licenciadas pelo órgão ambiental estadual para essa 
atividade, acompanhados de Manifesto de Resíduos. É expressamente proibida a 
comercialização deste subproduto; 

XIX. Estabelecer frequência de destinação dos resíduos do pescado gerados no processo 
de beneficiamento de forma a não possibilitar a entrada deste no estado de 
putrefação acarretando na emissão de odores; 

XX. Apresentar a esta Superintendência, no prazo de 30 dias (trinta dias), o Atestado de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros e manter atualizado os procedimentos e requisitos 
de segurança contra incêndio e controle de pânico no local, bem como a manutenção 
periódica dos equipamentos de segurança contra incêndio; 

XXI. Fica proibida a queima de qualquer tipo de resíduo em toda a área do 
empreendimento, estando sujeito a medidas cabíveis por constitui infração 
gravíssima de acordo com Decreto nº 113/12; 

XXII. Promover efetiva manutenção dos veículos e maquinário utilizado para que não 
tragam impactos significativos, constituindo uma ação mitigadora de controle 
ambiental; 

XXIII. Apensar ao processo de Licenciamento Ambiental, no prazo de 90 dias (noventa 
dias), a execução da decisão judicial acerca da remoção da embarcação 
abandonada nas dependências da Bahia Pesca; 

XXIV. Apresentar e comprovar a esta Superintendência, no prazo de 30 dias (trinta dias), 
o deslocamento da Draga Lígia para fora das dependências do Píer e fora do acesso 
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à área do TPPI/Bahia Pesca. A Draga não se enquadra como embarcação pesqueira 
e se estiver ancorada nas proximidades do TTPI deve estar em lado oposto do 
acesso do estaleiro e da carreira de reparos; 

XXV. 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; 

XXVI. Utilizar placas de sinalização e de avisos de segurança para os funcionários com 
lembretes de normas, organização e uso dos equipamentos de proteção individual e 
coletiva; 

XXVII. Cumprir normas e legislações pertinentes e em vigor da ANVISA e Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

XXVIII. Apresentar, no prazo de 120 dias (cento e vinte dias), o relatório técnico contendo a 
modificação estruturais necessária para atender a Lei Federal de acessibilidade n. 
10.098, de 19 de dezembro de 200, acompanhada do ART do profissional 
competente e cronograma físico de execução das medidas de adequação; 

XXIX. Esta Licença Ambiental Simplificada não exime o empreendimento ao cumprimento 
de normas e legislações ambientais e de segurança aplicáveis, não autoriza uso de 
recursos hídricos; não autoriza supressão de vegetação; não isenta nem substitui a 
obtenção, pelo requerente, de outras licenças e/ou autorizações legalmente 
exigíveis no âmbito municipal, estadual e/ou federal; 

XXX. Obedecer ao art. 53 do Decreto nº 113/12 do Município de Ilhéus, que veda ligação 
de esgotos ou lançamento de efluentes à rede pública de águas pluviais; 

XXXI. O descumprimento de prazos para o atendimento de exigências, notificações ou 
condicionantes, é considerado infração, e acarreta em revogação imediata da licença 
ambiental simplificada, além da aplicação de multas, e/ou embargo da atividade, 
e/ou outras medidas cabíveis; 

XXXII. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento de normas e legislações 
pertinentes, estando sujeito à fiscalização exercida pelos órgãos competentes; 

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

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

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

XXXVI. 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 Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de 
Ilhéus, Estado da Bahia, em 24 de dezembro 2018, 483º da Capitania de Ilhéus e 135º de 
elevação à Cidade.  

 

Joelia Sampaio Bezerra Oliveira 

Superintendente de Meio Ambiente 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável – Seplandes 

 

Alisson Ramos Mendonça 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável – Seplandes 


		2018-12-24T20:04:02-0300
	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404




