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PORTARIA SEMMA Nº 004, de 19 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença de Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, ao 

DOUGLAS ALEXANDRE RADOLL – FAZENDA NOVA AURORA. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012 e, tendo em vista o processo nº 2009-0079/TEC/LS-0035, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, 

ao DOUGLAS ALEXANDRE RADOLL – FAZENDA NOVA AURORA, 

Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 927.108.915-49, com endereço à 

Comunidade Bela Vista S/ Nº, Zona Rural, município de Luis Eduardo 

Magalhães – BA, CEP: 47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura em regime sequeiro em área de 

1.902,00 (um mil, novecentos e dois) hectares, coordenadas UTM 

0379557 / 8675630, na Fazenda Nova Aurora, localizada na BR 185, 

sentido Barreiras-Dianópolis, km 20, Zona Rural, Barreiras – BA, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP do imóvel em crédito (Fazenda Nova Aurora II), 

conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 10.431/2006, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com interrupção 

de todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem 

como manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6.455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VIII – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

X – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR das Fazendas Nova Aurora e Nova Aurora II. Prazo: 60 

(sessenta) dias; 

XII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

XIII – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XIV – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XV – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e florestas 

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, devidamente 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

XVI – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

 

 

XVII – Deverá apresentar a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, ou sua dispensa, emitida por órgão responsável pela sua 

gestão, conforme § 2º do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012; 
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XVIII – São vedados a caça, a apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XX – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 005, de 19 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença de Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, ao 

WILLY LORIBERTO RADOLL- FAZENDA NOVA AURORA. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012 e, tendo em vista o processo nº 2009-0080/TEC/LS-0036, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, 

ao WILLY LORIBERTO RADOLL – FAZENDA NOVA AURORA, Pessoa 

Física inscrita no CPF sob nº. 368.267.829-87, com endereço à 

Comunidade Bela Vista S/ Nº, Zona Rural, município de Luis Eduardo 

Magalhães – BA, CEP: 47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura em regime sequeiro em área de 

1.666,00 (um mil, seiscentos e sessenta e seis) hectares, 

coordenadas UTM 0373223 / 8674996, na Fazenda Nova Aurora, 

localizada na BR 185, sentido Barreiras-Dianópolis, km 20, Zona Rural, 

Barreiras – BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP do imóvel em crédito (Fazenda Nova Aurora II), 

conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 10.431/2006, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com interrupção 

de todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem 

como manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6.455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 
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VI – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VIII – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

X – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR das Fazendas Nova Aurora e Nova Aurora II. Prazo: 60 

(sessenta) dias; 

XII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

XIII – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XIV – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XV – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e florestas 

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, devidamente 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

XVI – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

 

XVII – Deverá apresentar a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, ou sua dispensa, emitida por órgão responsável pela sua 

gestão, conforme § 2º do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012; 

XVIII – São vedados a caça, a apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XX – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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REEXPEDIÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 – PROC. ADM. nº 044/2014 - OBJETO: Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de chaveiro para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Programa de Saúde da Família, 

Unidades de Saúde, Hospital da Mulher, Hospital Eurico Dutra, CAPS,  SAMU, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Centro de Controle de 

Zoonoses, CEREST, CEPROESTE e COPIM no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. 

DATA DE ABERTURA: 07 de Março  2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. 

Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 354/2013. 

Barreiras (BA), 19 de Fevereiro 2014. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – PROC. ADM. nº 080/2014 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde do município de 

Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 07 de Março 2014 - HORÁRIO: 

15hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 

3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 354/2013. Barreiras (BA), 19 de Fevereiro 2014. 

 


