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PORTARIA SEMATUR Nº 07/2022
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Nome: PETROCHAPADA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ: 28.250.981/0001-44
Processo: RLU/003/2022
Publicação: 09/08/2022
Validade: 09/08/2024

A Secretaria Municipal Meio Ambiente e Turismo, no exercício de sua competência
que lhe foi delegada pela Lei Complementar nº 140 de dezembro de 2011, na Lei
Municipal nº 16 de agosto de 2005, fundamentada nos artigos 2º e 6º da Resolução
CONAMA 237/97, artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012 e alterações introduzidas no
Decreto Estadual 15.682 de 19 de novembro de 2014 e pela Resolução CEPRAM
4.327/2013, alterada pela Resolução CEPRAM 4420 de 27 de novembro de 2015 e
alterada pela Resolução CEPRAM Nº 4.579 de 06 de março de 2018,
e tendo em vista o Parecer Técnico Ambiental SEMATUR 003/2022 e aprovação por
Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental do Conselho Municipal de meio Ambiente
e Turismo de Ibicoara (COMAMTUR).
RESOLVE:
Art. 1º: Conceder RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO), à empresa
PETROCHAPADA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA registrada
sob CNPJ nº 28.250.981/0001-44, estabelecida na Rua da Serraria, S/N, Distrito de
Cascavel, nesse município de Ibicoara, Estado da Bahia, para operação de Posto de Venda
de Gasolina e Outros Combustíveis, com Capacidade de Armazenamento de
Combustíveis Líquidos de 60m3, com coordenadas Lat. 13°17’8.55”S e Long.
41°24’7.35”O, em conformidade com a documentação apresentada, mediante o
cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:
I.

Operar o empreendimento em conformidade com os estudos ambientais

apresentados, envolvendo cálculos e procedimentos ali existentes;
II. Toda e qualquer atividade que envolva a utilização de mão de obra, o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deverá ser obrigatório, durante todo o período
em que demandar a execução de serviços, em conformidade com as normas técnicas do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
III. Qualquer proposta de modificação na estrutura física, porte do empreendimento ou
colocação de novos tipos de produtos seja apresentada à Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo de Ibicoara antes da realização;
IV. Afixar em local de fácil visualização a placa indicativa do Licenciamento Ambiental,
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Alvará de Funcionamento e AVCB;
V. Respeitar as normas e legislações pertinentes, bem como, adotar posturas que vizem
a melhoria contínua e a minimização dos impactos ao meio ambiente;
VI. Manter sempre em bom estado os equipamentos de combate à incêndios;
VII. Fica o estabelecimento responsável por garantir que todo óleo residual produzido no
estabelecimento deve ser coletado acondicionado e ter a disposição final, de modo que
não gere impactos negativos ao Meio Ambiente, de acordo com a resolução CONAMA
nº 362/2005 (Prazo: durante a vigência desta licença).
VIII. Seguir rigorosamente e manter atualizado o Plano de Gerenciamento de Risco
(PGR) apresentado à SEMATUR, bem como, evidenciar através de anexos o
cumprimento do mesmo;
IX. Realizar limpeza da Caixa Separadora de Água e Óleo (Prazo: durante a vigência
desta licença);
X. Manter o ambiente limpo e ambientalmente adequado para utilização (Instalações,
Cobertura, Piso, Local para armazenamento dos resíduos, dentre outros);
XI. Atualizar e seguir rigorosamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), realizando a segreção seletiva e destinação adedquada do mesmo (Prazo:
durante a vigência desta licença);
XII. Seguir rogorosamente e manter atualizado o Programa de Controle Médico e de
Saúde Ocupacional (PCMSO) – (Prazo: 90 dias);
XIII. Apresentar e entregar ART do Diagnóstico do Lençol Freático e Solo na área de
influência do posto com a finalidade de detectar possíveis focos de contaminação
associados à sua atividade (Prazo: 90 dias);
XIV. Apresentar a nota fiscal de compra e atestado de estanqueidade emitido pelo
fabricante dos tanques (Prazo: 90 dias);
XV. Apresentar e entregar Projeto de Rerforma do Posto referente às adequações da NBR
13786/2005 (Prazo: 90 dias);
Art. 1º - O licenciamento ambiental não exime o empreendedor da obrigatoriedade do
cumprimento das normas aplicáveis às atividades envolvidas, no âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, estando submetido à fiscalização dos órgãos competentes
sem aviso prévio.
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Art. 2º - Esta Renovação de Licença de Operação (RLO) é de competência exclusiva da
regulamentação ambiental, que não isenta o empreendimento de outras obrigações legais
com a Fazenda Pública.
Art. 3º - A referida RLO pode ser revogada nos casos de alteração da legislação vigente.
Art. 4º - Toda e qualquer alteração referente às atividades deverá ser comunicada por
escrito à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Ibicoara.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibicoara, 09 de agosto de 2022.

LUÃ SILVA SAMPAIO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
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PORTARIA SEMATUR Nº 08/2022
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Nome: HORTUS AGROINDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ: 07.140.373/0001-07
Processo: LU/01/2021
Publicação: 09/08/2022

Validade: 09/08/2024

A Secretaria Municipal Meio Ambiente e Turismo, no exercício de sua competência
que lhe foi delegada pela Lei Complementar nº 140 de dezembro de 2011, na Lei
Municipal nº 16 de agosto de 2005, fundamentada nos artigos 2º e 6º da Resolução
CONAMA 237/97, artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012 e alterações introduzidas no
Decreto Estadual 15.682 de 19 de novembro de 2014 e pela Resolução CEPRAM
4.327/2013, alterada pela Resolução CEPRAM 4420 de 27 de novembro de 2015 e
alterada pela Resolução CEPRAM Nº 4.579 de 06 de março de 2018,
e tendo em vista o Parecer Técnico Ambiental SEMATUR 002/2022 e aprovação por
Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental do Conselho Municipal de meio Ambiente
e Turismo de Ibicoara (COMAMTUR).
RESOLVE:
Art. 1º: Conceder LICENÇA UNIFICADA (LU), à empresa HORTUS
AGROINDUSTRIAL LTDA registrada sob CNPJ nº 07.140.373/0001-07, estabelecida
na Rodovia 142, Km 140, Distrito de Cascavel, nesse município de Ibicoara, Estado da
Bahia, para industrialização de Frutas, Verduras e Legumes, com Capacidade de
produção de 41,1 t/dia de batata pré-frita congelada e processar 76,15 t/dia de vegetais,
com coordenadas Lat. 13.287936°S e Long. 41.422521°O, em conformidade com a
documentação apresentada, mediante o cumprimento da legislação vigente e das
seguintes condicionantes:
I.

Operar o empreendimento em conformidade com os estudos ambientais

apresentados, envolvendo cálculos e procedimentos ali existentes;
II. Toda e qualquer atividade que envolva a utilização de mão de obra, o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deverá ser obrigatório, durante todo o período
em que demandar a execução de serviços, em conformidade com as normas técnicas do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
III. Qualquer proposta de modificação na estrutura física, porte do empreendimento ou
colocação de novos tipos de produtos seja apresentada à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo de Ibicoara antes da realização;
IV. Afixar em local de fácil visualização a placa indicativa do Licenciamento Ambiental,
Alvará de Funcionamento e AVCB;
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V. Respeitar as normas e legislações pertinentes, bem como, adotar posturas que vizem
a melhoria contínua e a minimização dos impactos ao meio ambiente;
VI. Manter sempre em bom estado os equipamentos de combate à incêndios;
VII. Apresentar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Tursmo de Ibicoara
documento comprobatório da manutenção dos extintores do empreendimento (Prazo: 90
dias).
VIII. Seguir rigorosamente e manter atualizado o Plano de Gerenciamento de Risco
(PGR) apresentado à SEMATUR, bem como, evidenciar através de anexos o
cumprimento do mesmo (Prazo: durante a vigência desta licença);
IX. Realizar Palestras sobre Educação Ambiental aos seus colaboradores, atentando para
um melhor equilíbrio socioambiental ao meio em que estão inseridos, apresentando o
resultado em forma de Relatório à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Tursmo de
Ibicoara (Prazo: durante a vigência desta licença);
X. Manter o ambiente limpo e ambientalmente adequado para utilização (Instalações,
Cobertura, Piso, Local para armazenamento dos resíduos, dentre outros);
XI. Atualizar e seguir rigorosamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), realizando a segreção seletiva e destinação adedquada do mesmo (Prazo: durante
a vigência desta licença);
XII. Apresentar e entregar ART do Relatório de Caracterização do Empreendimento
(RCE) – (Prazo: 30 dias);
XIII. Apresentar e entregar ART do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) – (Prazo: 30 dias);
XIV.

Seguir rigorosamente e manter atualizado o Programa de Controle Médico e de

Saúde Ocupacional (PCMSO) – (Prazo: durante a vigência desta licença);
XV. Operar o empreendimento apenas após receber o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) dentro de sua data vigente;
XVI. Apresentar Relatório Técnico de Monitoramento de Tratamento de Efluentes
gerados pelo empreendimento (Prazo: 90 dias).
Art. 1º - O licenciamento ambiental não exime o empreendedor da obrigatoriedade do
cumprimento das normas aplicáveis às atividades envolvidas, no âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, estando submetido à fiscalização dos órgãos competentes
sem aviso prévio.
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Art. 2º - Esta Licença Ambiental Unificada (LU) é de competência exclusiva da
regulamentação ambiental, que não isenta o empreendimento de outras obrigações legais
com a Fazenda Pública.
Art. 3º - A referida LU pode ser revogada nos casos de alteração da legislação vigente.
Art. 4º - Toda e qualquer alteração referente às atividades deverá ser comunicada por
escrito à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Ibicoara.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibicoara, 09 de agosto de 2022.

LUÃ SILVA SAMPAIO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
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PORTARIA SEMATUR Nº 09/2022
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Nome: AUTO POSTO QUEDA D'AGUA LTDA
CPF/CNPJ: 42.262.083/0001-37
Processo: LU/001/2022
Publicação: 09/08/2022

Validade: 09/08/2024

A Secretaria Municipal Meio Ambiente e Turismo, no exercício de sua competência
que lhe foi delegada pela Lei Complementar nº 140 de dezembro de 2011, na Lei
Municipal nº 16 de agosto de 2005, fundamentada nos artigos 2º e 6º da Resolução
CONAMA 237/97, artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012 e alterações introduzidas no
Decreto Estadual 15.682 de 19 de novembro de 2014 e pela Resolução CEPRAM
4.327/2013, alterada pela Resolução CEPRAM 4420 de 27 de novembro de 2015 e
alterada pela Resolução CEPRAM Nº 4.579 de 06 de março de 2018,
e tendo em vista o Parecer Técnico Ambiental SEMATUR 003/2022 e aprovação por
Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental do Conselho Municipal de meio Ambiente
e Turismo de Ibicoara (COMAMTUR).
RESOLVE:
Art. 1º: Conceder LICENÇA UNIFICADA (LU), à empresa AUTO POSTO QUEDA
D'AGUA LTDA registrada sob CNPJ nº 42.262.083/0001-37, estabelecida na Avenida
Nathan Aguiar, S/N, Bairro Santo Antônio, nesse município de Ibicoara, Estado da Bahia,
para operação de Posto de Venda de Gasolina e Outros Combustíveis, com Capacidade
de Armazenamento de Combustíveis Líquidos de 60m3, com coordenadas Lat.
13.427537°S e Long. 41.283091°O, em conformidade com a documentação apresentada,
mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:
I.

Operar o empreendimento em conformidade com os estudos ambientais

apresentados, envolvendo cálculos e procedimentos ali existentes;
II. Toda e qualquer atividade que envolva a utilização de mão de obra, o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deverá ser obrigatório, durante todo o período
em que demandar a execução de serviços, em conformidade com as normas técnicas do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
III. Qualquer proposta de modificação na estrutura física, porte do empreendimento ou
colocação de novos tipos de produtos seja apresentada à Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo de Ibicoara antes da realização;
IV. Apresentar o AVCB assim que receber do Corpo de Bombeiros da Bahia. (Prazo:
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Imediatamente).
V. Afixar em local de fácil visualização a placa indicativa do Licenciamento Ambiental,
Alvará de Funcionamento e AVCB;
VI. Respeitar as normas e legislações pertinentes, bem como, adotar posturas que vizem
a melhoria contínua e a minimização dos impactos ao meio ambiente;
VII. Manter sempre em bom estado os equipamentos de combate à incêndios;
VIII. Fica o estabelecimento responsável por garantir que todo óleo residual produzido
no estabelecimento deve ser coletado acondicionado e ter a disposição final, de modo que
não gere impactos negativos ao Meio Ambiente, de acordo com a resolução CONAMA
nº 362/2005 (Prazo: durante a vigência desta licença).
IX. Seguir rigorosamente e manter atualizado o Plano de Gerenciamento de Risco (PGR)
apresentado à SEMATUR, bem como, evidenciar através de anexos o cumprimento do
mesmo;
X. Manter o ambiente limpo e ambientalmente adequado para utilização (Instalações,
Cobertura, Piso, Local para armazenamento dos resíduos, dentre outros);
XI. Atualizar e seguir rigorosamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), realizando a segreção seletiva e destinação adedquada do mesmo (Prazo:
durante a vigência desta licença);
XII. Apresentar o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO) –
(Prazo: 90 dias).
Art. 1º - O licenciamento ambiental não exime o empreendedor da obrigatoriedade do
cumprimento das normas aplicáveis às atividades envolvidas, no âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, estando submetido à fiscalização dos órgãos competentes
sem aviso prévio.
Art. 2º - Esta Licença Ambiental Unificada (LU) é de competência exclusiva da
regulamentação ambiental, que não isenta o empreendimento de outras obrigações legais
com a Fazenda Pública.
Art. 3º - A referida LU pode ser revogada nos casos de alteração da legislação vigente.
Art. 4º - Toda e qualquer alteração referente às atividades deverá ser comunicada por
escrito à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Ibicoara.
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Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ibicoara, 09 de agosto de 2022.

LUÃ SILVA SAMPAIO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
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