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PORTARIA SEMMA Nº 011, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

ANTÔNIO GRESPAN – FAZENDA MORENINHA. 

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 

2014.000000591.TEC.LS.0050, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a ANTÔNIO GRESPAN, 

Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 514.619.439-49, com endereço na 

Rua Campos Sales, nº 236, ap. 702, Edifício Residencial Mond Schein, 

Bairro Renato Gonçalves, Barreiras – BA, CEP: 47.804-190, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura de 

sequeiro em área de 432ha 90a 72ca (quatrocentos e trinta e dois 

hectares, noventa ares e setenta e dois centiares), sob às 

coordenadas UTM X 466523 Y 8668470 X 465295 Y 8668052, na 

Fazenda Moreninha, localizada na Rodovia BR 020/242, 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 refino 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; 
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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 – 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; 

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XX – Requerer nova licença a Secretaria 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 012, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

PAULO RANZI FONTANA – FAZENDA TOPÁZIO. 

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 2011-0227/TEC/LS-0058, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

LEO PAULO RANZI FONTANA, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 

342.274.070-87, com endereço na Rua Paraíba, nº 25, sl. 31, casa 210, 

Bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura de 

sequeiro em área de 305ha 31a 07ca (trezentos e cinco hectares, 

trinta e um ares e sete centiares), sob às coordenadas UTM 

359541/8687159, localizada na Fazenda Topázio, Rodovia BR 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 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; 
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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 – Executar o 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 – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIII – 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; 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 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 013, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

GILMAR JOSÉ ERTEL – FAZENDA PEDRA BRANCA I E FAZENDA 

PEDRA BRANCA 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 2014.000000021.TEC.LS-

0004, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, 

RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 

(dois) anos, a GILMAR JOSÉ ERTEL, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº. 502.443.889-20, com endereço na Rua Piauí, nº 371, qd. 43, lt. 

08, Bairro Mimoso, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.805-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura de 

sequeiro em área de 1.080ha 70a 55ca (um mil e oitenta hectares, 

setenta ares e cinquenta e cinco centiares), sob às coordenadas UTM 

X: 0453077/Y: 8693068; X: 0452132/Y: 8694795; X: 0452172/Y: 

8694940, nas Fazendas Pedra Branca I e II, localizadas no Anel da 

Soja, km 45, mais 18,60km á direita, 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 
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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 refino 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 – 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;   

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XX – Requerer nova licença a Secretaria 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 014, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

CELSO ANTONIO SALVADOR SANDERSON – FAZENDA CAMPO 

VERDE. 

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 2012-0095/TEC/LS-0013, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

CELSO ANTONIO SALVADOR SANDERSON, Pessoa Física inscrita no 

CPF sob nº. 303.111.799-91, com endereço na Rua Rondônia, qd. 13, lt. 

09, Bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura de 

sequeiro em área de 257ha 81a (duzentos e cinquenta e sete 

hectares, oitenta e um ares), sob às coordenadas UTM 0468022/Y: 

8667401; X:0467730/Y:8665957, localizada na Fazenda Campo Verde, 

localizada na Rodovia BR 020, 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. 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; 
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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. 

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 015, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

MAURICIO MARTINS WESTPHALEN – FAZENDA RETIRO DA PICOS 

I, RETIRO DA PICOS II E PICOS. 

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 

2013.000000485.TEC.LS.0046, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a MAURICIO MARTINS 

WESTPHALEN, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 393.072.200-34, 

com endereço na Rua Dom Pedro I, nº 734, Bairro Sandra Regina, 

Barreiras/BA, CEP: 47.803-170, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura de sequeiro em área de 1.755ha 

11a (um mil, setecentos e cinquenta e cinco hectares, onze ares) e 

agricultura irrigada por pivô central em área de 199ha 07a (cento e 

noventa e nove hectares, sete ares), sob às coordenadas UTM 

0376305/8695476, nas Fazendas Retiro da Picos I, Retiro da Picos II e 

Picos, localizadas na Rodovia BA 460, KM 52, 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 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 – Executar o Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

- Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

X – Executar o Programa de Educação Ambiental direcionado aos 

funcionários do empreendimento, de acordo com o cronograma de 

atividades constante no referido programa, apresentando relatórios 

semestrais a esta secretaria ; 

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 – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIII – 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; 
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XIV – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 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 016, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A – FAZENDA 

GALVANI. 

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 2011.0320/TEC/LS-0081, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A, Pessoa Jurídica 

inscrita no CNPJ sob nº. 00.546.997/0004-22, com endereço na Rodovia 

BR 020, KM 526, s/n, Zona Rural, Barreiras/BA, CEP: 47.800-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de silvicultura em 

área de 350ha (trezentos e cinquenta hectares), sob às coordenadas 

UTM 0445664/8666074, na Fazenda Galvani, localizada na Rodovia BR 

242, KM 526, 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 do empreendimento conforme Lei Federal nº 

4.771/65 e Lei Estadual 10.431/2006, aprovada pelo Decreto Estadual nº 

11.235/2008, com interrupção de todos os acessos internos para 

terceiros e proibição da caça e pesca; bem como manter os limites e os 

aceiros da área de Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

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

de ruído, conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, os Artigos nº 37 a 

41 do Decreto Estadual nº 11.235/2008 e a NR 15 do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

IV – Deverá efetuar a recarga de todos os extintores que estiverem com 

datas de validades vencidas; 

V – Conservar e manter a sinalização de segurança nas dependências do 

empreendimento; 

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

agrotóxicos;  

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

conforme o Artigo 60 do Decreto Estadual nº 11.235/2008 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

VIII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos e líquidos 

gerados, inclusive os domésticos, conforme os Artigos nº 73,74 e 75 do 

Decreto Estadual nº 11.235/2008;  

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

X – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental, 

direcionado aos funcionários do empreendimento, objetivando menores 

índices de degradação ambiental;  

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

Ambiente – Trabalho Rural apresentado a esta SEMMA; 

XII – São vedados a caça, a pesca a 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 

6514/2008; 

XIII – Apresentar a Dispensa de Outorga do Uso das Águas do Poço 

Artesiano junto ao órgão competente; 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 
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XV – Requerer nova licença a SEMMA - Secretaria do Meio Ambiente e 

Turismo 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 017, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

LUIS ANTONIO MURTELE – FAZENDA SANTA HELENA 

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 

2014.000000252.TEC.LS.0020, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a LUIS ANTONIO 

MURTELE, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 149.797.6540-53, com 

endereço na Rua Castro Alves, nº 1347, qd. 71, lt. 04, Bairro Mimoso II, 

Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para localização, 

implantação e operação da atividade de piscicultura em área de 1ha 

88a 55ca (um hectare e oitenta e oito ares), sob às coordenadas UTM 

X: 04349347/Y: 8654678, na Fazenda Santa Helena, localizada na 

Rodovia BR 242, KM 70, Zona Rural, Barreiras - BA, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA; 

 

II – A operação da atividade deverá ser compatível com a manutenção 

dos parâmetros de qualidade de água previstos nas legislações 

ambientais pertinentes;  

III – Deverá adotar medidas tecnológicas viáveis de prevenção e controle 

de fuga dos espécimes utilizados no processo produtivo, a exemplo de 

redes, telas, etc.; 

IV – Deverá adotar padrões construtivos viáveis que reduzam as 

possibilidades de erosão e rompimento de taludes dos viveiros 

escavados; 

V – Não será permitido no empreendimento a realização das atividades 

de abate e beneficiamento de peixes; 

 

VI – Deverá operar a atividade conforme a Resolução CONAMA nº 413, 

de 26/06/2009, que trata do licenciamento ambiental da atividade de 

aquicultura; 

VII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

VIII – 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 

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 018, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

PASSO FUNDO AGRO LTDA – FAZENDAS MARCAN, MARCAN II, 

VICENZI E ILOPOLIS  

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 

2014.000000428.TEC.LS.0037, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a PASSO FUNDO AGRO 

LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 02.103.549/0001-37, 

com endereço na Rua Pará, nº 19-A, Ed. Chapada Diamantina, apto 603, 

Bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura de 

sequeiro em área de 1.122ha79a40ca (um mil, cento e vinte e dois 

hectares, setenta e nove ares e quarenta centiares), sob às 

coordenadas UTM 0361316/8709293; 036970/8709231; 

0358197/8708683;   0357463/8708555; e 0355993/8710747, nas 

Fazendas Marcan, Marcan II, Vicenzi e Ilopolis, localizadas Rodovia 

BA 460, (Sentido Luís Eduardo Magalhães – Tocantins), Distrito de 

Placas, Zona Rural, Barreiras-BA, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – 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; 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;     
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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 – 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; 

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XX – Requerer nova licença a Secretaria 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 019, de 03 de fevereiro de 2015. 

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

TELEFONICA BRASIL – TELESP (SITE BARREIRAS CHÁCARA 

CANDEIAS). 

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 

2014.000000622.TEC.LS.0053, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a TELEFONICA BRASIL 

S/A, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 02.558.157/0024-59, com 

endereço na Rua Silveira Martins, nº 1036, Bairro Cadula, Salvador/BA, 

CEP: 41150-000, para localização, implantação e operação da 

atividade de Estação Rádio Base – ERB (Site Barreiras Chácara 

Candeias), sob às coordenadas UTM X 0493246/ Y 866061313.6” W, 

localizada na Rua Projetada, Qd. PL 02, Lt. 50, Loteamento Chácara 

Candeias, Barreiras-BA, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

I - Operar o empreendimento conforme o projeto apresentando à 

Secretaria Municipal Municipal do Meio Ambiente – SEMMA e em 

atendimento à Norma NT 02/2003 aprovada pela Resolução CEPRAM nº 

3.190/03; 

II – Sinalizar com placas de advertência e proteger a instalação com 

barreiras fisicas que impeçam o acesso de animais e pessoas não 

autorizadas; 

  

III - Informar aos estudantes municipais, através de material informativo 

(cartilha), sobre os riscos de instalação, do resultado do monitoramento 

realizado e do perigo de permanência de pessoas nas proximidades da 

antena da edificação utilizada; 

 

IV - Apresentar a avaliação das radiações, semestralmente, contendo 

medições de níveis de densidades de potências, com médias calculadas, 

em qualquer período de 06 (seis) minutos, em situação de pleno 

funcionamento da ERB; 

 

V - Requerer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, nova 

Licença Ambiental para modificação das instalações e/ou nas potências 

efetivamente irradiadas, que ora se licencia, e no caso de construção de 

edifícios nos imóveis adjacentes ao edifício utilizado que venham violar o 

disposto na Norma Técnica - NT 02/2003; 

 



 

11 

 

VI - Atender às Normas Técnicas do INEMA e da ABNT, quanto a 

emissão de ruídos; 

 

VII - Deverá implantar Programa de Monitoramento da Estação Rádio 

Base - ERB, obedecendo a respectiva periodicidade e posterior envio dos 

relatórios a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA; 

 

VIII – Deverá apresentar a esta SEMMA, dentro do prazo de 90 dias 

(noventa), Laudo Radiométrico Prático; 

 

IX – Deverá apresentar a esta SEMMA, dentro do prazo de 90 dias 

(noventa), plano de monitoramento referente á esta ERB; 

 

X - Deverá apresentar a esta SEMMA, dentro do prazo de 90 dias 

(noventa), atestado de calibração do aparelho medidor de radiação 

eletromagnética; 

 

XI - Deverá apresentar a esta SEMMA, dentro do prazo de 60 dias 

(sessenta), licença do site Barreiras Chácara Candeias junto a ANATEL; 

 

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 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 020, de 03 de fevereiro de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 01 (um) ano, a 

OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS 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 

2014.000000640.TEC.LS.0058, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 01 (um) ano, a OLIVEIRA SILVA 

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº. 10.206.869/0004-93, com endereço na Rua Mário Filho, nº 

86, Loteamento São Pedro, Barreiras/BA, CEP: 47807-150, para 

localização, implantação e operação atividade de comércio varejista 

de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 

capacidade de armazenamento de combustíveis de 75 m³ (setenta e 

cinco metros cúbicos), sob às Coordenadas Geográficas: S 12º07’57.8” 

/ W 45º00’24.1”,  mediante o cumprimento da legislação vigente e 

dos Condicionantes: 

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 

combustíveis; 

II – Deverá manter atualizado o Laudo de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros;  

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os 

equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 

derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos 

e tubulações, os sistemas de recuperação de vapores e respiros dos 

tanques subterrâneos e os extintores, de acordo com o projeto 

apresentado a SEMATUR e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

V – Implantar e operar adequadamente o SAO – Sistema separação 

Água/Óleo que servem as ilhas de abastecimento, devendo ser coletado 

periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição 

final em instalação com Licença Ambiental; 

VI – Após construção, manter as canaletas de drenagem da ilha de 

abastecimento de combustíveis permanentemente limpas de lixo e 

areia; 
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VII – Deverá implantar o referido Auto Posto conforme exigências da 

Norma Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental 

de atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes 

derivados de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 

17 de fevereiro de 2006; 

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de 

combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando 

imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente 

derramarem quando do descarregamento; 

IX – Informar imediatamente a SEMATUR, quando da ocorrência de 

vazamento; 

X – Os níveis de ruídos a serem emitidos pelo empreendimento deverão 

estar em conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, 

conforme Resolução CONAMA nº. 01/90; 

XI – Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 

conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do 

mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de 

risco e para a fiscalização; 

XII – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de 

vazamento de combustível; 

XIII – Apresentar em um prazo de 90 (noventa dias) o registro para 

comercialização de combustíveis expedido pela ANP – Agência 

Nacional de Petróleo e Biocombustíveis; 

XIV – Deverá manter atualizado 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, todos com a respectiva ART do responsável técnico; 

 

XV – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação 

da atividade de auto posto de combustíveis;  

XVI – 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 

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 021, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2008-0031/TEC/LS-0029 e, 

devido a alteração do projeto inicialmente apresentado, RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2008-0031/TEC/LS-0029, do requerente AGRÍCOLA NOVO OESTE 

LTDA, inscrito no CNPJ Nº 03.624.005/0001-83, com endereço na Rua 

Pará, nº 94, Bairro Boa Vista, Barreiras/BA, CEP: 47.806-270, 

proprietário da FAZENDA NOVO OESTE, localizada na Rodovia BR 020, 

KM 55, zona rural, Barreiras/BA, protocolizado na data de 11 (onze) de 

julho de 2008. 

Art. 2º - 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 022, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2008-0032/TEC/LS-0030 e, 

devido a alteração do projeto inicialmente apresentado, RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2008-0032/TEC/LS-0030, do requerente AM AGROPECUÁRIA LTDA, 

inscrito no CNPJ Nº 03.565.427/0001-25, com endereço na Rua Pará, nº 

94, Bairro Boa Vista, Barreiras/BA, CEP: 47.806-270, proprietário da 

FAZENDA AGROPECUÁRIA RIO DE ONDAS, localizada na Rodovia 

BR 020, KM 55, zona rural, Barreiras/BA, protocolizado na data de 11 

(onze) de julho de 2008. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 023, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2009-0063/TEC/LS-0029 e, 

devido ao não cumprimento no estabelecido na Notificação SEMMA 

nº 2014/000067, conforme art. 61, § 3º da Lei Municipal nº 921/2010, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2009-0063/TEC/LS-0029, do requerente LAIR RIBEIRO SOBRINHO E 

OUTRO, inscrito no CPF Nº 552.135.108-68, com endereço na Rodovia 

Anel da Soja, KM 40, Zona Rural, Barreiras/BA, CEP: 47.800-000, 

proprietário da FAZENDA MANGAS, localizada na Rodovia Anel da 

Soja, KM 40, Zona Rural, Barreiras/BA, protocolizado na data de 01 (um) 

de setembro de 2009. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

PORTARIA SEMMA Nº 024, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2010-0110/TEC/LS-0033 e, 

devido ao não cumprimento no estabelecido na Notificação SEMMA 

nº 0295/2012, conforme art. 61, § 3º da Lei Municipal nº 921/2010, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2010-0110/TEC/LS-0033, do requerente ANTIMIDORO ZANKO, inscrito 

no CPF Nº 108.042.509-87, com endereço na Rua Saint Hilaire, nº 959, 

Bairro Zona 05, Maringá/PR, CEP: 87.015-160, proprietário da FAZENDA 

KANANXUÊ I, II E III, localizada na Rodovia BA 458, Anel da Soja, Zona 

Rural, Barreiras/BA, protocolizado na data de 28 (vinte e oito) de 

setembro de 2010. 

Art. 2º - 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 025, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2014.000000034.TEC.LS.0006 e, 

devido ao não cumprimento no estabelecido na Notificação SEMMA 

nº 2014/0000179, conforme art. 61, § 3º da Lei Municipal nº 921/2010, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2014.000000034.TEC.LS.0006, do requerente CLAIR SANDRO 

DOGNANI E OUTROS, inscrito no CPF Nº 113.870.268-44, com 

endereço na Rua Manoel Domingues Ramos. Nº 130, Bairro Jardim Ana 

Maria, Pirajú/SP, CEP: 18.800-000, proprietário das FAZENDAS DELTA 

1, DELTA 2 E 2001, localizada na Rodovia Estrada do Café, KM 15, 

Zona Rural, Barreiras/BA, protocolizado na data de 23 (vinte e três) de 

janeiro de 2014. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 026, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2014.000000035.TEC.LS.0007 e, 

devido ao não cumprimento no estabelecido na Notificação SEMMA 

nº 2014/0000164, conforme art. 61, § 3º da Lei Municipal nº 921/2010, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2014.000000035.TEC.LS.0007, do requerente CLAIR SANDRO 

DOGNANI E OUTROS, inscrito no CPF Nº 113.870.268-44, com 

endereço na Rua Manoel Domingues Ramos. Nº 130, Bairro Jardim Ana 

Maria, Pirajú/SP, CEP: 18.800-000, proprietário das FAZENDAS SANTA 

MARIA, SANTA MARIA II E SANTA TEREZINHA, localizada na Rodovia 

Estrada do Café, KM 15, Zona Rural, Barreiras/BA, protocolizado na data 

de 23 (vinte e três) de janeiro de 2014. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 027, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2011-0371/TEC/LS-0087 e, 

devido não atuar mais na atividade de extração de areia,  cascalho 

ou pedregulho e beneficiamento associado, RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2011-0371/TEC/LS-0087, do requerente GERALDO MUTTI DE 

ALMEIDA NETO ME – MINERAÇÃO GM, inscrito no CNPJ Nº 

40.541.625/0001-85, com endereço na Rua 24 de Outubro, s/n, Bairro 

Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-000, proprietário da FAZENDA 

CANTINHO, localizada no Cantinho Senhor dos Aflitos, Zona Rural, 

Barreiras/BA, protocolizado na data de 16 (dezesseis) de dezembro de 

2014. 

Art. 2º - 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 028, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de LS –Licença Simplificada. 

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 processo SEMMA nº 2013.000000228.TEC.LS-0010 e, 

devido não atuar mais na atividade de extração de areia,  cascalho 

ou pedregulho e beneficiamento associado, RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2013.000000228.TEC.LS-0010, do requerente GERALDO MUTTI DE 

ALMEIDA NETO ME – MINERAÇÃO GM, inscrito no CNPJ Nº 

40.541.625/0001-85, com endereço na Rua 24 de Outubro, s/n, Bairro 

Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-000, proprietário da  FAZENDA SÃO 

JOSÉ, localizada no Cantinho Senhor dos Aflitos, Zona Rural, 

Barreiras/BA, protocolizado na data de 24 (vinte e quatro) de maio de 

2013. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 029, de 03 de fevereiro de 2015. 

Extinção de Processo de DLA –Dispensa Licença Ambiental. 

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 processo SEMMA nº 2013.000000199.TEC.DLA-0011 

e, devido não atuar mais na atividade de extração de areia,  cascalho 

ou pedregulho e beneficiamento associado, RESOLVE: 

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença de Simplificada SEMMA nº 

2013.000000199.TEC.DLA-0011, do requerente GERALDO MUTTI DE 

ALMEIDA NETO ME – MINERAÇÃO GM, inscrito no CNPJ Nº 

40.541.625/0001-85, com endereço na Rua 24 de Outubro, s/n, Bairro 

Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-000, proprietário da  FAZENDA 

SENHOR DOS AFLITOS, localizada no Cantinho Senhor dos Aflitos, 

Zona Rural, Barreiras/BA, protocolizado na data de 15 (quinze) de maio 

de 2013. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


