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DECRETO Nº 712/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 22, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0032181401 o desdobramento do Lote 07 Quadra 22, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Sombra da Tarde, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-20.881 em 18 de setembro de 2009 de 

propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 04.967.839/0001-54. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 5,0 metros de frente para a Rua Antonio Araújo de Souza; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com o 

lote nº 09; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.300.0055.001. 

Lote P/07-B – 5,0 metros de frente para a Rua Antonio Araújo de Souza; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 07; 25,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 

03, 04 e 05, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1436.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 713/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra 08, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0031851401 o desdobramento do Lote 22 Quadra 08, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho de 

2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/22-B – 15,0 metros de frente para a Rua José Amorim Brandão; 

15,0 metros de fundo com o lote nº 21; 12,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 22; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

17, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.900.0189.001. 

Lote P/22-A – 12,0 metros de frente para a Av. Eduardo Magalhães; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 22; 15,0 metros do lado 

direito com o lote nº 21; 15,0 metros do lado esquerdo com a Rua José 

Amorim Brandão, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4270.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 714, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014. 

Institui Comissão Especial de Elaboração do Plano de Viabilidade 

Técnica de Adequação da Guarda Civil Municipal de Barreiras – 

Estado da Bahia, ao previsto na Lei nº 13.022/2014 e dá outras 

providências.  

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, e demais aplicáveis à espécie,  

 

CONSIDERANDO, que incumbe às guardas municipais, instituições de 

caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto na Lei Federal 

nº 13.022/2014, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas 

as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO, que compete a Guarda Civil Municipal, a proteção 

dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das 

liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a 

evolução social da comunidade, e, uso progressivo da força; 

CONSIDERANDO, ainda que o Estatuto Geral das Guardas Municipais 

(Lei nº 13.022/2014), em seu art. 16, autoriza aos guardas municipais 

para o efetivo gozo de suas funções o porte de arma de fogo, conforme 

previsto em lei; 

CONSIDERANDO, que a Guarda Municipal tem como principal objetivo 

prevenir e inibir, pela presença de vigilância, bem como coibir, infrações 

penais ou administrativas e atos infracionais contra bens, serviços e 

instalações municipais. 

CONSIDERANDO, por derradeiro, os altos índices de criminalidade, o 

aumento da depredação do patrimônio público, a necessidade de maior 

segurança, inclusive nas escolas municipais, praças públicas e 

logradouros públicos que são de competência da Guarda Municipal. 

 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica criada a Comissão Especial de Elaboração do Plano de 
Viabilidade Técnica de Adequação da Guarda Civil Municipal de 
Barreiras – Estado da Bahia 

Art. 2º - A Comissão Especial supracitada será constituída por membros 

dos seguintes seguimentos: 

I – 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município de 

Barreiras-BA; 

II – 01 (um) representante da Polícia Militar do Estado da Bahia; 

III – 01 (um) representante da Secretaria Estadual de Segurança Pública; 

IV – 01 (um) representante da Guarda Civil Municipal;  

V – 01 (um) representante da Sociedade Civil Organizada; 

Art. 3º - Ficam nomeados os seguintes membros: 

I- Wagner Barbosa Pamplona – Procurador Municipal 

II- Araken Ferreira de Sousa – Capitão da Polícia Militar  

III- Carlos Freitas – Delegado de Polícia 

IV- Francisco de Assis Dantas – Subcomandante da Guarda Civil 

Municipal 

V- Benedita Tadei Barbosa Campos – Representante do Conselho 

Estadual das Cidades 

Art. 4º - é atribuição desta Comissão:  

I – elaboração de plano de viabilização técnica para que a Guarda Civil 
do Município de Barreiras – Estado da Bahia, se adapte ao previsto na 
hodierna Lei Federal nº 13.022 de 08 de Agosto de 2014.  

Art. 5º - A presente Comissão será presidida pelo Procurador Municipal. 

Parágrafo único – A Comissão se reunirá quando convocada por seu 
Presidente, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.  

Art. 6º - A Comissão deverá apresentar o Plano de Viabilização Técnica 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação 
deste Decreto.  

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando eventuais dispositivos em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO – em 10 de outubro de 2014. 

 
Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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DECRETO Nº 715/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 22, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0032571401 o desdobramento do Lote 15 Quadra 22, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho de 

2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/15-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 15, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0094.001. 

Lote P/15-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4246.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 10 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 716/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 26 da Quadra E, do Loteamento 

Flamengo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0032601401 o desdobramento do Lote 26 Quadra E, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Flamengo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-20.752 em 16 de julho de 2009, de propriedade de ISAC SIMÕES 

PEREIRA inscrito no CPF sob o n° 056.656.235-98, assistido por sua 

mãe, ANDREIA LIMA DE MACEDO SIMÕES PEREIRA inscrito no CPF 

sob o n° 780.836.055-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/26-A – 6,0 metros de frente para a Rua Cruzeiro; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 25; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 26, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.30.900.0123.001. 

Lote P/26-B – 6,0 metros de frente para a Rua Cruzeiro; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 26; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 27, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.6620.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 10 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 717/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 25, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0032941401 o desdobramento do Lote 03 Quadra 25, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Sombra da Tarde, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-20.881 em 18 de setembro de 2009 de 

propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 04.967.839/0001-54. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cruzeiro do Sul; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 04; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 03; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.000.0224.001. 

Lote P/03-A – 5,0 metros de frente para a Rua Cruzeiro do Sul; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 04; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 01; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1421.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 718/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 25, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0032741401 o desdobramento do Lote 01 Quadra 25, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-24.919 em 25 de julho de 2012, de propriedade de HENAM 

MOREIRA DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 031.190.435-16. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01-B – 13,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

13,0 metros de fundo com o lote nº 02; 12,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 01; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

06, perfazendo uma área total de 156,0 m² (cento e cinquenta e seis 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0197.001. 

Lote P/01-A – 12,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

12,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 01; 17,0 metros do 

lado direito com o lote nº 02; 17,0 metros do lado esquerdo com a Rua 

Jesuína Maria de Souza, perfazendo uma área total de 204,0 m² 

(duzentos e quatro metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.4343.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 085, de 10 de outubro de 2014. 

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

Empresa S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. / 

RESIDENCIAL SOLARE. 

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 2014-0340/TEC/LS-0027, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

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

Empresa S E – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.00.093.288/0001-96, com endereço à 

Avenida Ahylon Macêdo, Nº2000, bairro Vila do SAS, Barreiras , BA - 

CEP: 47.810-763, para localização, implantação e operação da 

atividade de Loteamento Urbano em área de 3ha 21a 06ca (três 

hectares, vinte e um ares e seis centiares), denominado 

RESIDENCIAL SOLARE, sob as Coordenadas UTM X: 0501056.17 / Y: 

8653869.05, localizado na Fazenda Venha Ver, Rua Ruy Barbosa, S/N, 

(saída para Catolândia), nesta cidade de Barreiras, Bahia, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes: I - Atender 

ao Código de Urbanismo e Obras do Município de Barreiras e à legislação 

ambiental pertinente; 

 

II – Deverá implantar as obras de infra-estrutura a serem firmados no 

Termo de Acordo e Compromisso (TAC) com a Prefeitura Municipal de 

Barreiras (rede de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, rede 

de distribuição de água potável, rede de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário, rede de coleta de águas pluviais, meio fio e sarjetas e 

pavimentação de ruas); 

 

III - Deverá obedecer as seguintes Leis Municipais: Nº 651/2004 – “institui 

o Plano Diretor Urbano de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão 

e dá outras providências.”; Nº 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do 

Perímetro Urbano do Município de Barreiras.” e Nº 647/2004 – “dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

 

IV – Apresentar a SEMMAS e implementar: a) projeto paisagístico na área 

do empreendimento, procurando enriquecer a vegetação com espécies 

nativas de porte maior que a altura das edificações, e observando o 

disposto na Resolução CONAMA nº 010/1988 com relação ao plantio de 

árvores em pelo menos 20% da área do terreno; b) programa de 

educação ambiental acompanhado do cronograma de execução, voltado 

para os funcionários e os futuros moradores do condomínio. Este relatório 

deverá estar assinado por profissional habilitado e constar nº de registro 

no necessidade da segregação dos resíduos na fonte e o 

acondicionamento adequado dos mesmos; c) aprovação técnica da 

EMBASA para o projeto do sistema de esgotamento sanitário; d) a criação 

e a manutenção de semi-bosques com projeto de irrigação acompanhado 

dos memoriais descritivos e de cálculo, e da ART do profissional 

responsável, considerando dentre outras carconselho de classe. Prazo: 

120 (cento e vinte) dias; 

V - Implantar as redes de abastecimento de água potável e sistema de 

coleta e tratamento de esgoto doméstico, distribuição de energia e 

iluminação pública, conforme estabelecido nas Cartas de Viabilidade dos 

órgãos competentes; 

 

VI – Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como os 

resíduos sólidos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o 

transporte para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em 

corpos hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem a 

máxima redução na geração de entulho, assim como a recuperação, 

reutilização e reciclagem deste material; 

 

VII - Apresentar a SEMMAS, antes do início das obras de implantação do 

empreendimento, projeto para o canteiro de obras com infra-estrutura 

provisória adequada, destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

 

VIII - Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em 

pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 

máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do 

empreendimento; 

IX - Conforme exigência da Lei Municipal nº 647/2004 que “dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”, deverá 

seguir o que consta no Termo de Acordo e Compromisso (TAC) que será 

assinado entre a Prefeitura Municipal de Barreiras e a empresa SE - 

Construtora e Incorporadora Ltda., para o "Residencial Solare"; 

 

X – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade 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 
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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 086, de 10 de outubro de 2014. 

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

Empresa RETEC – TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA. 

 

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 2014-0357/TEC/LS-0029, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à Empresa RETEC – TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA., Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.02.54.491/0001-03, com endereço à 

Avenida Tancredo Neves, Nº1.485, bairro Caminho das Árvores, 

Salvador – BA, CEP: 41.820-020, para localização, implantação e 

operação da atividade de Unidade de Incineração de Resíduos 

Perigosos e de Serviços de Saúde - RSS - Classe I e II  ( Grupo A 

(subgrupos A1 e A4) - Resíduos Infectantes e Grupo E - Resíduos 

Perfurocortantes - Resíduos do Grupo A  - Subgrupo A2 (carcaças, 

peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais submetidos a processos de experimentação,etc), Subgrupo 

A3 (peças anatômicas, membros, etc), Subgrupo A5 (orgãos, 

tecidos, fluido orgânicos, etc), Grupo B - Químicos (medicamentos 

vencidos, solventes, restos de reagentes, dentre outros) com 

capacidade de queimar 50 kg/h (cinqüenta quilos por hora), sob às 

Coordenadas UTM 519896 / 8656916, localizada na Rodovia BR 242, 

KM 20, (Saída para Salvador – BA), S/Nº, Zona Rural, neste município de 

Barreiras/BA, CEP 47800-000, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

I - Realizar plantio de espécies arbóreas no entorno da área do 

emprendimento utilizando espécies nativas e exóticas. Prazo: 120 dias. 

II - Apresentar a SEMMA, relatório de medições isocinéticas para 

Material Particulado (MP, CO, CO2, SOx, NOx(NO+NO2), BTEX, 

Hidrocarbonetos Poliarimáticos, Dioxinas e furanos na chaminé da 

Unidade de Icineração, comparando com os padrões apresentados na 

Resolução CONAMA nº 316/02. Comunicar Imediatamente a SEMMA, 

eventual violação dos padrões, informando as medidas adotadas para a 

correção imediata da anormalidade. Prazo: 180 dias e freqüência 

semestral. 

III - Realizar análise das emissões dos poluentes orgânicos persistentes 

e do funcionamento do sistema de intertravamento. Prazo: 180 dias e 

freqüência semestral. 

IV - Implantar o sistema de monitoramento de águas subterrâneas por 

meio de poços piezométricos, considerando um mínimo de 

4(quatro)poços, sendo um branco a montante e 3 (três) a jusante, 

obedecendo a direção do fluxo do lençol freático, realizando análises 

semestrais comparando os resultados encontrados com os limites 

determinados na Resolução CONAMA396/08. Prazo: 90 dias. 

V - Apresentar a SEMMA, estudo de Modelagem matemática de 

Dispersão Atmosférica, simulando o comportamento da qualidade do ar 

em função dos poluentes medidos no teste de queima, utilizando o 

modelo AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD), adotando série histórica 

mínima de 5 (cinco) anos de informação meteorológicas horárias, 

coletadas em estação localizada mais próxima possível do local do 

empreendimento. Prazo: 90 dias. 

VI - Apresentar a SEMMA: a) Plano de Inspeção e Manutenção da 

Unidade de Tratamento Térmico; b) Programa de Gerenciamento de 

Riscos conforme Resolução CEPRAM nº 3965/09;c) Anuência do Órgão 

responsável, aprovando o sistema de combate a incêndio implantado no 

empreendimento; d) laudo de análise das cinzas classificando-as 

conforme as normas técnicas 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007. Prazo 90 

dias. 

VII - Implantar a estrutura da Unidade de armazenamento temporário de 

resíduos de acordo com a NBR 12.235/92. Prazo 90 dias 

VIII - Apresentar a SEMMA, Relatório de Operação da Unidade de 

Tratamento Térmico (Incineração), constando principalmente obediência 

a resolução CONAMA nº 316/02 a e as Normas Técnicas específicas 

para armazenamento temporário de classe I e II. Prazo: 180 dias e 

freqüência semestral. 
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IX - Encaminhar as cinzas geradas no processo de incineração, para o 

Aterro Industrial Devidamente Licenciado, somente se for comprovada a 

inertização das cinzas pela empresa e comprovar o recebimento do 

material pelo aterro. Freqüência semestral. 

X - Encaminhar o óleo lubrificante usado, armazenado no 

empreendimento para Unidades  Industriais de Refino, conforme a 

Resolução CONAMA nº 362/05, ficando proibido o tratamento do referido 

resíduo na empresa. 

XI - Construir poço artesiano para o abastecimento da água necessária 

para suprir a realização das atividades e manutenção da empresa, com a 

devida regularização ambiental de acordo com a capacidade de água 

necessária para o abastecimento. Prazo 90 dias.  

XII - Cumprir as normas de segurança do trabalho, no que se refere às 

medidas de proteção coletiva e individual de seus empregados e dos 

trabalhadores terceirizados, nas atividades desenvolvidas na empresa. 

XIII - Treinar adequadamente todos os participantes das operações ora 

licenciadas para atuação em procedimentos preventivos, cenários 

acidentais e situações de emergência. 

XIV - Fica o transporte até a RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS 

LTDA, dos resíduos a serem armazenados temporariamente na área da 

empresa citada, para processá-los na Planta de Incineração de 

Resíduos, condicionado à obtenção prévia da licença junto ao órgão 

ambiental competente. Prazo: 90 dias. 

XV - A empresa deverá manter técnicos treinados e capacitados na 

Unidade de Tratamento Térmico de Resíduos, para exercer fiscalização 

ostensiva dos procedimentos operacionais da mesma, visando obter a 

melhor eficiência dos recursos técnicos de seus equipamentos, para 

minimizar os impactos ambientais de suas operações e atender 

integralmente a resolução CONAMA nº 316/02. 

XVI - Implementar programa de manutenção preventiva para os 

equipamentos de monitoramento e controle das emissões da Unidade de 

Tratamento Térmico, visando evitar paradas imprevistas e garantir o 

melhor nível de eficiência do mesmo. 

XVII - Operar a Unidade de Tratamento Térmico com temperatura 

mínima de 800ºC, ficando proibida sua operação com temperatura abaixo 

de 800ºC. 

XVIII - Passar doravante a enviar mensalmente a SEMMA a 

movimentação de todos os resíduos tratados e gerados na empresa, 

contendo as seguintes informações: a) Nome do resíduo; b) Origem; c) 

Classe do resíduo; d) Quantidade gerada e recebida no mês; e) 

Movimentação do resíduo durante o mês detalhando: objetivo, 

quantidade movimentada e a destinação; f) Quantidade de Resíduo 

Tratado durante todo mês. 

XIX - Construir Estação de Tratamento de Efluentes - ETE. Prazo: 365 

dias. 

XX - Ajustar a dosagem dos produtos químicos utilizados no tratamento 

físico-químico da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE de forma a 

atingir uma eficiência de 98% prevista em projeto apresentado para a 

remoção de DBO e DQO e ainda realizar análise físico-química, 

microbiológicas (do efluente bruto e tratado) em observância aos 

seguintes parâmetro: pH, turbidez, cor,DBO,DQO, óleo e graxas, sólidos 

totais dissolvidos e suspensos, metais pesados (mercúrio, cromo, zinco, 

prata, níquel), nitrato, coliformes termocolantes e totais. Manter 

disponíveis á fiscalização ambiental, os laudos de analises 

acompanhados dos respectivos relatórios, que deverão ser elaborados 

pelo responsável técnico desta planta, contendo conclusões, 

recomendações e medidas mitigadoras tomadas, se pertinentes. 

Freqüência: Trimestral. 

XXI - Encaminhar todas as correntes de efluentes do processo para 

tratamento na ETE (lavagem de bombona, lavagem do galpão do 

processo, lavagem interna dos baús dos caminhões, etc). Manter as 

seguintes características fisico-químicas e microbiológicas no efluente 

tratado para reuso, a cada batelada, para a lavagem de pisos e 

bombonas: pH - 6 a 8; sólidos dissolvidos totais<200mg/L; cloro residual - 

0,5 a 1,5 mg/L; coliformes termocolantes<1,8NMP/100ml. Manter os 

laudos das análises disponíveis à fiscalização ambiental. 

XXII - Adicionar as lâmpadas fluorescentes queimadas contendo vapor 

de mercúrio em embalagens apropriadas, de forma a conservar a sua 

integridade física e encaminhá-las para empresas especializadas na 

recuperação do mercúrio. Manter documentação comprobatória do 

inventário de movimentação deste resíduo, disponível a fiscalização. 

XXIII - Armazenar resíduos domésticos em lixeiras com tampa até a sua 

devida destinação. 

XXIV - Até a construção da ETE, encaminhar os efluentes líquidos para 

uma estação de tratamento - ETE licenciada e comprovar a entrega e o 

recebimento. Freqüência: Trimestral 

XXV - Destinar de forma adequada o lodo da ETE e os resíduos tratados, 

e os que estão devidamente descaracterizados devem ser encaminhados 

para aterro sanitário licenciado. 

XXVI - Adotar como condicionantes desta licenças medidas preventivas e 

recomendações de segurança contidas na APR e no PEA elaborados 

para operação desta unidade. 
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XXVII - Manter condições adequadas de funcionamento, o Sistema de 

Proteção contra Incêndio, conforme estabelecido na Norma 

Regulamentadora NR -23 do Ministerio do trabalho e Emprego, devendo 

realizar inspeções semestrais e revisões a cada trêes anos dos extintores 

de incêndio, mantendo disponível no empreendimento, a documentação 

comprobatória para fins de fiscalização e de renovação da licença. 

XXVIII - Manter peças e equipamentos (bombas) de reserva, no sentido 

de evitar a interrupção do processo de incineração e do tratamento de 

efluentes. 

XXIX - Realizar treinamento e capacitação continuada dos funcionários, 

abordando aspectos referente as praticas operacionais padrões, riscos 

inerentes aos RSS, prevenção e combate a incêndios, saúde e 

segurança ocupacional, situações de emergência, manejo e descarte 

adequado de RSS. Manter registro disponível para fins de fiscalização 

(relatórios das atividades, materiais distribuídos). Freqüência semestral. 

XXX - Adotar as exigências/recomendações das resoluções CONAMA 

358/05 e RDC nº306/2004 da ANVISA para orientação não especificada 

nesta licença ambiental. 

XXXI - Atender e dar continuidade ao Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional - PCMSO elaborado para o empreendimento, bem 

como as recomendações e solicitações da delegacia regional do trabalho 

- DRT e centro de saúde do trabalhador - CESAT. 

XXXII - Elaborar e implementar o programa de gerenciamento de risco - 

PGR (elaborado por profissional devidamente habilitado e acompanhado 

da respectiva ART) de acordo com a Resolução CEPRAM nº 3.965/2009, 

que aprova a norma técnica NT - 01/2009 e seus anexos e dispõe sobre 

o Gerenciamento de Riscos no Estado da Bahia, manter cópia do PGR 

disponível à fiscalização , acompanhado de documentação que 

comprove a sua implantação junto aos funcionários. Prazo 180 dias. 

XXXIII – Fornecer aos funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso; conforme a Norma 

Regulamentadora NR - 06 do Ministério do Trabalho. 

XXXIV - Manter o certificado de vistoria do corpo de bombeiro atualizado 

e disponível para fins de fiscalização ambiental. Freqüência Trimestral. 

XXXV - Manter o programa de Prevenção de Riscos ambientais - PPRA 

atualizado, devendo ser implantado as medidas de controle de risco e o 

plano de ação estabelecido. Manter documentação comprobatória 

disponível a fiscalização. Freqüência Anual. 

XXXVI – Respeitar a área de Reserva Legal 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; 

XXXVII – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de trabalho;  

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 087, de 10 de outubro de 2014. 

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

Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A. – FAZENDAS FLOR DE LIS I e 

FLOR DE LIS 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 2014-0312/TEC/LS-0025, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

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

Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 

sob nº.13.445.575/0004-02, com endereço à Rodovia BR 020, Km 45 

(sentido Barreiras / LEM), zona rural, Barreiras , BA - CEP: 47.800-000, 

para localização, implantação e operação da atividade de silvicultura 

área de 319ha 99ca 74a (trezentos e dezenove hectares, noventa e 

nove ares e setenta e quatro centiares), sob as coordenadas UTM  X: 

0453501/Y: 8673168; X: 0455390/Y: 8672788, nas Fazendas Flor de Lis I 

e Flor de Lis II, localizadas na Rodovia BR 020, S/N, KM 45, Zona Rural, 
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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’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; pesca, 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 - 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; 

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

IX – Executar Programa de Educação Ambiental no empreendimento;  

X - 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; 

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

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

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

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

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

6.514/2008; 

 

XIII – 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 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 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 088, de 10 de outubro de 2014. 

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

Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A. – FAZENDA PEQUIZEIRO. 

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 2014-0206/TEC/LS-0017, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A., Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.13.445.575/0002-40, com endereço à Rodovia BR 020, Km 

829 (sentido Barreiras / LEM), zona rural, Barreiras , BA - CEP: 47.800-

000, para localização, implantação e operação da atividade 

Silvipastoril (silvicultura em consórcio com pecuária) em área de 

913ha 52a 83ca (novecentos e treze hectares, cinqüenta e dois ares 

e oitenta e três centiares), sob às Coordenadas UTM 

X:0466974/Y:8661468; na Fazenda Pequizeiro, localizada na BR 020, 
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KM 829, 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’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; pesca, 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 - 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; 

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

IX – Executar Programa de Educação Ambiental no empreendimento;  

X - 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; 

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

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

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

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

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

6.514/2008; 

 

XIII – 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 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 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 089, de 10 de outubro de 2014. 

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

LEOMAR MAIER – FAZENDAS GAÚCHA E GAÚCHA 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 2013-0212/TEC/LS-0099, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à LEOMAR MAIER, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.191.902.980-

04, com endereço à Rua Mato Grosso, Nº561, Quadra 51, Lote 10, bairro 

Mimoso, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade agricultura irrigada 

em área de 650,00 ha (seiscentos hectares) e agropastoril 

(integração lavoura em regime sequeiro e pecuária - criação de 
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bovinos de corte e caprinos) em área de 575ha 10a 41ca (quinhentos 

e setenta e cinco hectares, dez ares e quarenta e um centiares), sob 

as Coordenadas UTM 0426891/8657204; 0425043/8658151; 

0424328/8659097 e 0425188/8660130, nas Fazendas Gaúcha e 

Gaúcha II, Rodovia BR 020 (sentido Barreiras - Brasília), Km 516, mais 

16 km à esquerda, Zona Rural, Barreiras-BA, mediante o cumprimento 

da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Respeitar as áreas de Reserva Legal, 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; manter os limites e os aceiros sempre 

limpos para evitar acidentes com fogo; bem como colocar placas de 

identificação nessas áreas; 

II – Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI’s, adequados às atividades desenvolvidas, conforme 

Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho; 

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 – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos 

depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto; 

os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente 

ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e 

outras fontes de combustão;  

VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, 

inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade 

indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza 

dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços, 

rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;  

VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da 

embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada 

em novas pulverizações; assim  como,  inutilizar as embalagens  após  a 

tríplice lavagem; 

VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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; 

 

IX – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações, 

preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área 

coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para 

eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e 

contaminação dos solos e recursos hídricos;  

X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado, 

pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme 

normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando- os 

posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em 

corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;  

XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em 

conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis); 

XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 258/1999;  

XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para 

empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou 

reprocessamento, preferencialmente o processo de rerrefino em 

consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;     

XIV – 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; 

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

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

XVI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XVII – 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); 

XVIII – Deverá adotar um sistema de tratamento para o efluente advindo 

da pocilga. Prazo: 120 (cento e vinte) dias; 

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

hídricos, emitida por órgão responsável pela sua gestão, conforme § 2º 

do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012. Devendo, portanto, o 

empreendedor iniciar a atividade irrigada somente com a outorga para 

fins de irrigação emitida por órgão competente;   

XX – Realizar a supressão de vegetação das áreas nativas somente com 

autorização do órgão ambiental competente; 
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XXI – 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; 

XXII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXIII – 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 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 090, de 10 de outubro de 2014. 

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

NARCISO INÁCIO JÚNIOR – FAZENDAS PARANÁ E RECANTO 

FELIZ. 

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 2012-0060/TEC/LS-0010, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à NARCISO INÁCIO JÚNIOR, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.671.204.749-87, com endereço à Rua Glauber Rocha, Nº11, Aptº. 102, 

bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 47.850-000, 

para localização, implantação e operação da atividade agricultura 

em regime sequeiro em área de 298ha 96a (duzentos e noventa e 

oito hectares e noventa e seis ares), sob às Coordenadas UTM 

0428153/8649204, nas Fazendas Paraná e Recanto Feliz, localizadas 

na Rodovia BR 242, Km 502, Comunidade Nova Esperança, Zona Rural, 

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

Condicionantes:  

I – Respeitar as áreas de Reserva Legal, 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; manter os limites e os aceiros sempre 

limpos para evitar acidentes com fogo; bem como colocar placas de 

identificação nessas áreas; 

II – Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI’s, adequados às atividades desenvolvidas, conforme 

Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho; 

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 – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos 

depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto; 

os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente 

ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e 

outras fontes de combustão;  

VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, 

inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade 

indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza 

dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços, 

rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;  

VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da 

embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada 

em novas pulverizações; assim  como,  inutilizar as embalagens  após  a 

tríplice lavagem; 

VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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; 
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IX – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações, 

preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área 

coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para 

eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e 

contaminação dos solos e recursos hídricos;  

X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado, 

pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme 

normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando- os 

posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em 

corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;  

XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em 

conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis); 

XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 258/1999;  

XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para 

empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou 

reprocessamento, preferencialmente o processo de rerrefino em 

consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;         

XIV – 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; 

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

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

XVI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XVII – 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); 

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

hídricos, emitida por órgão responsável pela sua gestão, conforme § 2º 

do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012;   

XIX – Cadastrar o Imóvel no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 

Rurais (CEFIR), conforme dispõe o Art. 29 da Lei 12.651/2012. Prazo: 60 

(sessenta dias); 

XX – 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; 

XXI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXII – 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 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 091, de 10 de outubro de 2014. 

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

JOSÉ ROBERTO MAZZARELLA E OUTRO – FAZENDAS 

CACHOEIRA I, II, III e IV. 

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 2013-0569/TEC/LS-0058, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à JOSÉ ROBERTO MAZZARELLA E OUTRO, Pessoa Física inscrita no 

CPF sob nº.572.981.819-04, com endereço à Rua 13 de Julho, Nº104, 

Aptº. 002, bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo Magalhães, BA - CEP: 

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

em regime sequeiro em área de 207ha 35ca (duzentos e sete 

hectares, trinta e cinco ares) e agricultura irrigada com pivô em área 
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de 456 ha (quatrocentos e cinqüenta e seis hectares), sob as 

coordenadas UTM X:  0434308/Y: 8690406; X: 0434413/Y: 8691185), 

nas Fazendas Cachoeira I, II, III, IV e V, localizadas na Rodovia Anel da 

Soja, Km 27, 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; 

III - São vedados à caça, 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 – Deverá apresentar outorga d’ água da área total de irrigação 

com pivô;  

 

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 
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PORTARIA SEMMA Nº 092, de 10 de outubro de 2014. 

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

GERSON LUIS WILGES – FAZENDA MISSAGRO VII. 

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 2014-0027/TEC/LS-0005, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à GERSON LUIS WILGES, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.943.016.469-49, com endereço à Rua Presidente Juscelino, Nº291, 

Jaraguá do Sul – SC, CEP: 89.252-050, para localização, implantação 

e operação da agricultura em regime sequeiro área de 798 ha 16a 

47ca (setecentos e noventa e oito hectares, dezesseis ares e 

quarenta e sete centiares), sob as coordenadas UTM  X:04551015/Y: 

8668089, na Fazenda Missagro VII, localizada na Rodovia BR 020, S/N, 

KM 242, 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 - Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais 

– CEFIR da Fazenda  Missagro VII. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XVIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIX – 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. 
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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 093, de 10 de outubro de 2014. 

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

JACINTO JOSÉ LERMEN – FAZENDAS LERMEN, BOA ESPERANÇA, 

BOA ESPERANÇA II, BOA ESPERANÇA III, CHAPADA, IVAÍ, 

VARJÃO E CENTENÁRIO. 

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 2014-0344/TEC/LS-0028, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à JACINTO JOSÉ LERMEN, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.176.330.369-15, com endereço à Rua Dr. Clériston Andrade, Nº849, 

Quadra 39, Lote 02, 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 2.480ha 10a 25hca (dois 

mil quatrocentos e oitenta hectares, dez ares e vinte e cinco 

centiares) e área de 89ha 17a 56ca (oitenta e nove hectares, 

dezessete ares e cinquenta e seis centiares) para pastagem em 

regime sequeiro, sob as coordenadas X: 0360860/Y: 8700854), nas 

Fazendas Lermen, Boa Esperança, Boa Esperança II, Boa Esperança 

III, Chapada, Ivaí, Varjão e Centenário, localizadas na BA 460, Km 44, 

Comunidade 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 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; 

 



 

17 

 

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 – 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; 

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 - 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 094, de 10 de outubro de 2014. 

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

JOSÉ LUIZ DE SOUZA FILHO – FAZENDAS CHILE E FLOR DE 

BELÉM. 

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 2012-0313/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à JOSÉ LUIZ DE SOUZA FILHO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.028.058.158-07, com endereço à Rua Rui Barbosa, Quadra 63, Lote 

03, 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 307ha 78a 30ca (trezentos e sete 

hectares, setenta e oito ares e trinta centiares), sob as Coordenadas 

UTM 0425938/8647696, 0425721/8647634, 0425869/8647645 e 

0427350/8652698, nas Fazendas Flor de Belém e Chile, localizadas na 

Rodovia BR 242, Km 502, Comunidade Nova Esperança, Zona Rural, 

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

Condicionantes:  

I – 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; manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; bem como colocar placas de identificação nessas áreas; 

II – Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI’s, adequados à atividade que será desenvolvida, 

conforme Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho; 

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 – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos 

depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto; 

os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente 

ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e 

outras fontes de combustão;  
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VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, 

inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade 

indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza 

dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços, 

rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;  

VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da 

embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada 

em novas pulverizações; assim  como,  inutilizar as embalagens  após  a 

tríplice lavagem; 

VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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; 

IX – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações, 

preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área 

coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para 

eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e 

contaminação dos solos e recursos hídricos;  

X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado, 

pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme 

normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando-os 

posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em 

corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;  

XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em 

conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis); 

XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 258/1999;  

XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para 

empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou 

reprocessamento, preferencialmente o processo de rerrefino em 

consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;     

XIV – 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; 

XV – Realizar a supressão de vegetação das áreas nativas somente com 

autorização do órgão ambiental competente; 

XVI – Implementar Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

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

XVII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XVIII – 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); 

XIX – Cadastrar os imóveis no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 

Rurais (CEFIR), conforme dispõe o Art. 29 da Lei 12.651/2012. Prazo: 60 

(sessenta dias). 

XX – 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 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XXI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXII – 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 095, de 10 de outubro de 2014. 

Institui Comissão de Sindicância para apuração de infração disciplinar. 

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, 

RESOLVE:  

Art.1º - Fica instituída a Comissão de Sindicância com a finalidade de apurar infração disciplinar das servidoras, Janaina de Oliveira Silva – Matrícula 

Nº 47.615 e Nathalie Carvalho Xavier – Matrícula Nº 10.352, ocorrido na Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 09 de setembro de 2014. 

Art.2º - Ficam designados os servidores Douglas Maciel Souza Guimarães – Matrícula Nº4.305/2004, Evaristo Cardoso de Carvalho – Matrícula 

Nº40.582/2009 e Volni Antunes da Silva – Matrícula Nº8.1998/2004 para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância 

instituída no artigo anterior, que deverá apresentar suas conclusões em um prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente

 


