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PORTARIA SEMMA Nº 107, de 04 de dezembro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – PARQUE MEANDRO 

BAÍA DA GUANABARA. 

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 2014-0621/TEC/LS-0052, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.13.654.405/0001-95, com endereço à Av. Clériston 

Andrade, Nº729, bairro Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.801-900, para 

localização, implantação e operação da atividade área de recreação 

e lazer não especificadas anteriormente (G.1.5), contendo: área para 

pista de Cooper 0,5334 hectares; pista de ciclismo 0,3356 hectares; 

área para recuperação 6,0188 hectares; quadra de vôlei 0,0924 

hectares; parque infantil 0,0200 hectares; canal e Quiosques 0,0274 

hectares, totalizando área de 7ha 38a 24ca (sete hectares, trinta e 

oito ares e vinte e quatro centiares), denominado Parque Meandro 

Baia da Guanabara, sob às coordenadas UTM 500206 /8657625, 

margem esquerda do Rio Grande, ao lado do Parque de Exposições 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 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 – 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; 

IV – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

 

 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VI – Adotar práticas que visem à conservação do solo; 

VII – Executar o Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente; 

VIII - Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento 

através da Sala verde e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SEMMA; 

IX – 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; 

X - Realizar manutenção, monitoramento e colocação de placas de 

sinalização no parque para evitar abandono, ocupação irregular e 

insegurança; 

XI - Apresentar Plano de Emergência contra Incêndio na floresta nativa e 

plantada, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

XII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIII – 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 


