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PORTARIA SEMMA Nº 072, de 29 de Agosto de 2014. 

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

IDAIR PAULINO CAPPELLESSO – FAZENDA TRÊS PAULISTAS. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2014-0083/TEC/LS-0014, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à IDAIR PAULINO CAPPELLESSO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.145.038.401-34, com endereço à AQS, Nº07, Bloco F, Aptº. 313, 

bairro Cruzeiro, Brasília - DF - CEP: 70.660-076, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura de sequeiro em 

área de 961ha 05a 47ca (novecentos e sessenta e um hectares, 

cinco ares e quarenta e sete centiares), sob às Coordenadas UTM 

0456601/8693223, na Fazenda do Três Paulistas, rodovia Anel da Soja, 

Km 25 (à direita por mais 23 km), Zona Rural, neste município de 

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 a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP's 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 das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – 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; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

 

VIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

IX – Apresentar e implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e 

Meio Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

X – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

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

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, acompanhado 

da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

XIII – E vedado a instalação e operação da atividade no empreendimento 

sem a expressa Autorização de Supressão da Vegetação expedida por 

órgão competente; 

 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIV – 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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PORTARIA SEMMA Nº 073, de 29 de Agosto de 2014. 

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

IRINEU JOSÉ VICCINI – FAZENDAS QUERÊNCIA II e III. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2013-0473/TEC/LS-0044, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à IRINEU JOSÉ VICCINI, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.444.603.760-91, com endereço à Rua Dorival Caymmi, Quadra 955, 

Lote 11, S/N, bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 47.850-

000, para localização, implantação e operação da atividade de 

agricultura em regime sequeiro em área de 401ha 79a 22ca 

(quatrocentos e um hectares, setenta e nove ares e vinte e dois 

centiares), sob às Coordenadas UTM X: 0437590/Y:8651508, na 

Fazenda Querência II e Querência III, localizada na Rodovia BR 242, 

localidade Nova Esperança, 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 Áreas de Preservação 

Permanente (APP) 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; colocar placas indicativas na área de reserva legal; 

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 – 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; 

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

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

XIII – Implementar o Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento;  

XIV – 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; 

XV - Realizar a supressão de vegetação da área somente com 

autorização do órgão ambiental competente; 

XVI - Apresentar plano de emergência de incêndio na lavoura e Florestas 

Nativas e Plantadas, elaborado por profissional competente com a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;  

XVII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVIII – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade- SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 
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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 074, de 29 de Agosto de 2014. 

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

ALCEU ADEMAR VICENZI E OUTROS – FAZENDA ALEGRIA. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2013-0561/TEC/LS-0057, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, 
à ALCEU ADEMAR VICENZI E OUTROS, Pessoa Física inscrita no CPF 
sob nº.245.643.200-25, com endereço à Rua Glauber Rocha, Nº14, 
Edifício Flor do Cerrado, Aptº. 202, bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo 
Magalhães, BA - CEP: 47.850-000, para localização, implantação e 
operação da atividade de armazenamento e secagem de grãos com 
capacidade de  armazenamento  6.667,86T (seis mil, seiscentos e 
sessenta e sete toneladas e oitocentos e sessenta quilos) de 
capacidade, sob às coordenadas UTM X: 0433235/ Y: 8648852, na 
Fazenda  Alegria, localizada BR 242, Comunidade Nova Esperança, 
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 – Elaborar e implementar o Programa de Gestão de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente – Trabalho Rural; 

III – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental, 

direcionado aos funcionários do empreendimento, objetivando 

menores índices de degradação ambiental; 

IV – Elaborar e implementar  Plano de Emergência Ambiental 

(PEA).  

V – A madeira utilizada no processo de secagem dos grãos 

deverá previamente está certificada pelo órgão ambiental 

competente;  

VI – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos e 

líquidos gerados, inclusive os domésticos, conforme o Artigo 80 

do Decreto Estadual nº 14.024/2012; 

VII – 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; 

VIII – Conservar e manter a sinalização de segurança nas 

dependências do empreendimento; 

VIX – Operar a unidade atendendo aos padrões de qualidade do ar e 

níveis de ruído, conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, os Artigos nº 

46 a 50 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a NR 15 do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

X – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à 

fiscalização dos órgãos ambientais; 

 

XII – Requerer nova licença a Secretaria Municipal 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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PORTARIA SEMMA Nº 075, de 29 de Agosto de 2014. 

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

VITAL ANZILIERO – FAZENDA SANTA CLARA. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2013-0529/TEC/LS-0053, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à VITAL ANZILIERO, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.230.365.241-

34, com endereço à Avenida Paraíso, Edifício Residencial Portal do 

Paraíso, bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 

47.850-000, para localização, implantação e operação da agricultura 

em regime sequeiro em área de 570ha 30a 10ca (quinhentos e 

setenta hectares, trinta ares e dez centiares), sob às coordenadas 

UTM X: 0386803/ Y: 8713258, na Fazenda Santa Clara, localizada na 

Estrada do Café, KM 06, a esquerda sentido Placas, 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), 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; manter as placas indicativas na área de reserva 

legal e Área de Preservação Permanente (APP); 

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 – 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; 

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

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

XIII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XIV – 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); 

XV – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de tratamento 

de água e óleo; 

 

XVI - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVII - Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  
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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 076, de 29 de Agosto de 2014. 

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

VITAL ANZILIERO – FAZENDAS QUATRILHO I e II. 

 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2013-0528/TEC/LS-0052, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à VITAL ANZILIERO, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.230.365.241-

34, com endereço à Avenida Paraíso, Edifício Residencial Portal do 

Paraíso, bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 

47.850-000, para localização, implantação e operação da agricultura 

em regime sequeiro em área de 680ha 30a 06ca (seiscentos e oitenta 

hectares, trinta ares e seis centiares), sob às coordenadas UTM X: 

0408773/ Y: 8701545, nas Fazendas Quatrilho I e Quatrilho II, 

localizada na Estrada do Café, KM 06, a esquerda sentido Placas, 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), 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; manter as placas indicativas na área de reserva legal e Área 

de Preservação Permanente (APP); 

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 – 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; 

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

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 
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XIII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XIV – 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); 

XV - 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; 

XVI – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

 

XVII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVIII - Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 077, de 29 de Agosto de 2014. 

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

NARCISO FERREIRA BORGES – RECAPAGEM E VULCANIZADORA 

TOQUINHO. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2013-0073/TEC/LS-0005, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à Empresa NARCISO FERREIRA BORGES, Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.09.618.366/0001-01, cujo nome de fantasia é RECAPAGEM 

E VULCANIZADORA TOQUINHO, com endereço à Rodovia BR 020, Km 

03, bairro Morada Nobre, Barreiras - BA - CEP: 47.807-900, para 

localização, implantação e operação da atividade de 

recondicionamento de pneumáticos, sob às Coordenadas UTM: X 

0498145 / Y 8659062, localizada na Recapagem e Vulcanizadora 

Toquinho, com endereço à Rodovia BR 020, Km 03, bairro Morada 

Nobre, Barreiras - BA - CEP: 47.807-900, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes: I - Operar o 

empreendimento de acordo com o projeto apresentado e em 

concordância com as normas técnicas brasileiras; 

 II - Fornecer aos funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

III – Apresentar a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

cópia do Cadastro Técnico Federal – CTF e as devidas guias de 

recolhimento da TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental; 

 

IV - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento, o 

sistema de combate a incêndio, realizando anualmente manutenção dos 

seus equipamentos; 

V - Promover treinamento de combate a incêndio e explosões a todos os 

funcionários; 

VI – Controlar todas as fontes de emissões atmosféricas, fazendo com 

que os parâmetros estejam enquadrados dentro dos limites permitidos 

pelas legislações pertinentes; 

VII - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos sólidos 

de origem doméstica, devendo a sua destinação final para aterro 

sanitário do município; 

VIII – Deverá somente adquirir material lenhoso de fornecedor 

devidamente regularizado junto ao IBAMA e/ou INEMA no sistema DOF – 

Documento de Origem Florestal; 

IX – Deverá manter e operar adequadamente os equipamentos de 

controle da poluição atmosférica, de modo a conservar a sua eficiência;  
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X – Promover o funcionamento da atividade de forma a não causar 

transtornos a terceiros e ao meio ambiente, seja dentro da sua área de 

atuação ou em seu entorno; 

XI - Efetuar, permanentemente, a manutenção de todos os equipamentos 

como forma de prevenção de acidentes e riscos ambientais; 

XII – Utilizar somente matérias-primas provenientes de empreendimentos 

que possuem licenciamento ambiental regular; 

XIII – Deverá apresentar Declaração emitida pela Secretaria Municipal de 

Saúde, Coordenadoria de Endemias, em que atesta o recolhimento dos 

pneus inservíveis da empresa; 

XIV – O recolhimento e destinação final das raspas e aparas de pneus 

deverá ser realizado somente por empresa devidamente regularizada 

ambientalmente; 

XV – Deverá manter dentro do prazo de validade e com a respectiva ART 

do responsável técnico o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-

09, da Portaria nº. 25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de 

dezembro de 1994, Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 

NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 

08/05/1996 do Ministério do Trabalho e Emprego e Plano de 

Emergência; 

XVI – Apresentar cópia da regularização ambiental para o poço artesiano 

(INEMA); 

XVII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVIII – Requerer nova licença a SEMMA - Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente 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 078, de 29 de Agosto de 2014. 

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

MARCOS ANTÔNIO BALAN E OUTROS – FAZENDAS BALAN, 

BALAN I, BALAN II, BALAN III, BALAN IV e BALAN V. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia 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 que do processo SEMMA nº 2013-0471/TEC/LS-0043, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à MARCOS ANTÔNIO BALAN E OUTROS, Pessoa Física inscrita no 

CPF sob nº.931.671.999-20, com endereço à Rua senhor do Bonfim, 

Nº163, bairro Mimoso, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 47.850-000, 

para localização, implantação e operação agricultura em regime 

sequeiro em área de 536ha 08a (quinhentos e trinta e seis hectares e 

oito ares) e armazenamento de com grãos capacidade para 1.260T 

(um mil e duzentos e sessenta toneladas), sob às coordenadas UTM 

X: : 0399410/Y: 8703833, nas Fazendas Balan, Balan I, Balan II, Balan 

III, Balan IV e Balan  VI, localizadas na Rodovia BA 458, Estrada do 

Café 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), 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; manter as placas indicativas na área de reserva 

legal; 
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III - São vedados à caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

IV – 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; 

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

de agrotóxicos; 

VI – 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; 

VII – 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; 

VIII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

X - 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; 

XI – 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; 

 

 

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 - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVIII - Requerer nova licença a Secretaria Municipal 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 

 

 

 


