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DECRETO Nº 245/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 18, do Loteamento 

Novo Horizonte. 

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 

0011851501 o desdobramento do Lote 04 Quadra 18, com área total de 

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

Horizonte, 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-1-33.454 em 19 de março de 2015, de propriedade de ANTONIO 

ERISVALDO RUFINO BARBOSA inscrito no CPF sob o n° 425.730.843-

53. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Rua Barão do Rio Branco; 6,0 

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

nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6696.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Rua Barão do Rio Branco; 6,0 

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

do mesmo lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 30, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.800.0312.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 246/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Andréa Celestino de Freitas desta 

Prefeitura. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Andréa Celestino de 

Freitas, cargo Professor, lotada na Secretaria de Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 06 de abril de 

2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 247/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Marta Maria Silva de Faria Wanderley 

desta Prefeitura. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Marta Maria Silva de 

Faria Wanderley, cargo Professor, lotada na Secretaria de Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 27 de março 

de 2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 248/2015 

Exonera, a pedido, do cargo de Diretora de Escola da Rede 

Municipal de Ensino de Barreiras/BA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

767/2007. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, do Cargo de Diretor do Centro 

Municipal de Aprendizagem Paulo Machado, a servidora Glaziane Silva 

de Carvalho, lotada na Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de abril de 

2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 249/2015 

Exonera, a pedido, do cargo de Diretora de Escola da Rede 

Municipal de Ensino de Barreiras/BA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

767/2007. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, do Cargo de Diretor da Escola 

Municipal Antônia Matos de Oliveira, a servidora Minervina Helainy 

Sabino de Oliveira Albuquerque, lotada na Secretaria de Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de março 

de 2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 250/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Irimacia Lima Chagas desta 
Prefeitura. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Irimacia Lima Chagas, 
Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, lotada na 
Secretaria de Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de abril de 
2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 251/2015 

Altera calendário oficial de 2015. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso das suas atribuições que lhe conferem os Art. 
70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica alterado o calendário oficial de 2015 com Ponto Facultativo 
no dia 20 de abril de 2015, segunda-feira. 

§ 1º - As Unidades de Pronto Atendimento de Saúde e demais serviços 
considerados essenciais para a população terão seus funcionamentos 
normais, bem como os serviços de limpeza urbana.  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 14 de abril de 2015. 

 
Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 561/2014 PUBLICADO EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 26 DE JULHO DE 2014. 

Onde se lê:  

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Leandra Regina Porto Lima, para 

provimento do Cargo em Comissão de Secretário Escolar da Escola 

Municipal Maria Madalena, lotada na Secretaria de Educação. 

Leia-se:  

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Leandra Regina Porto Lima Carneiro, 

para provimento do Cargo em Comissão de Secretário Escolar da Escola 

Municipal Maria Madalena, lotada na Secretaria de Educação. 
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PORTARIA SEMMA Nº 050, de 14 de abril de 2015. 

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

Empresa SANTA LUZIA COMBUSTIVEIS LTDA / POSTO SANTA 

LUZIA. 

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 2014-0713/TEC/LS-0063, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

Empresa SANTA LUZIA COMBUSTIVEIS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita 

no CNPJ sob nº.12.449.635/0001-50, com endereço na Avenida Castelo 

Branco, nº 336, bairro Santa Luzia, Barreiras/BA - CEP: 47.800-690, para 

localização, implantação e operação da atividade de comércio 

varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 

com capacidade total de armazenamento de combustíveis de 60 m
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(sessenta metros cúbicos), localizada no POSTO SANTA LUZIA, 

Avenida Castelo Branco, nº 336, bairro Santa Luzia, Barreiras/BA, sob as 

Coordenadas Lat. S 12º08’15.9” / Long. W 44º58’31.2”, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis; 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 90 (noventa) dias, 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 SEMMA e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 

serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o 

óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação 

com Licença Ambiental; 

VI – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

VII – Operar 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 SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

X – Operar adequadamente sistema de monitoramento do SASC através 

de aparelho eletrônico VEEDER ROOT ILS-350 TLS2; 

XI – Deverá agir, em situações de perigo e emergências, conforme plano 

de contingência apresentado a esta SEMMA; 

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

vazamento de combustível; 

XIII – 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; 

XIV – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

XV – 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 051, de 14 de abril de 2015. 

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

Empresa AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

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 2014-0700/TEC/LS-0059, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

Empresa AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.02.532.141/0009-38, com 

endereço na Estrada do Barrocão, KM 03, s/n, aeroporto da ABA, 

Barrocão de Baixo, Barreiras/BA - CEP: 47.805-970, para localização, 

implantação e operação da atividade de comércio varejista de 

combustível gasolina, querosene e lubrificantes para aviões, com 

capacidade total de armazenamento de combustíveis de 35 m
3
 (trinta 

e cinco metros cúbicos), sob as Coordenadas S 12º09’52,9” e W 

45º01’41,2”, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis; 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 90 (noventa) dias, 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 SEMMA e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques aéreos; 

V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 

serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o 

óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação 

com Licença Ambiental; 

VI – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

VII – Operar o referido empreendimento 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 – Operar os Sistemas de Armazenamento Aéreo de Combustíveis 

em conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenamento de 

Líquidos Inflamáveis e Combustíveis). 

IX - Dotar a área onde se localizam as bombas de transferência de 

produto, assim como a descarga dos caminhões, de piso 

impermeabilizado e muretas de contenção, cuja drenagem deverá ser 

direcionada para caixa separadora água/óleo, ou outra alternativa de 

tratamento, de acordo com a legislação ambiental e normas técnicas da 

ABNT. 

X - No caso de descarga por meio de transferência de produto para 

tanque subterrâneo intermediário, obedecer as exigências inerentes a 

este tipo de equipamento, estabelecidas na NBR 13.786 da ABNT. 

XI - Prover o armazenamento aéreo de combustível de sistema de 

proteção de segurança antiabalroamento ou válvula de proteção, para 

proteger contra o abalroamento nas unidades de abastecimento ligadas a 

reservatório de combustível instalado no nível da pista. 

XII - Efetuar ensaio hidrostático nos tanques, inclusive os tanques de 

óleo queimado, tubulações e conexões conforme recomendação da NBR 

7.821 da ABNT (Tanques Soldados para Armazenamento de Petróleo e 

Derivados), com a seguinte periodicidade: - Situação normal de operação 

– a cada 08 anos; - Situação severa de operação – a cada 05 anos; 

XIII - Interditar imediatamente a operação dos tanques que acusarem 

vazamentos, após inspeção visual ou ensaio hidrostático. Após serem 

esvaziados, drenados, desgaseificado e limpos, os tanques deverão ser 

inspecionados para verificação da necessidade de sua recuperação ou 

substituição.  

XIV – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

XV – Deverá agir, em situações de perigo e emergências, conforme 

plano de contingência apresentado a esta SEMMA; 

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

vazamento de combustível; 

XVII – 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; 

XVIII – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a operação da atividade de comércio 

varejista de combustíveis para aeronaves;  
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XIX – 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 052, de 14 de abril de 2015. 

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

Empresa POSTO TURBINAS LTDA - EPP / POSTO TURBINAS. 

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 2014-0734/TEC/LS-0067, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, à 
Empresa POSTO TURBINAS LTDA - EPP, Pessoa Jurídica inscrita no 
CNPJ sob nº.09.263.502/0001-80, com endereço na Rua Paulo Afonso, 
nº 1511, bairro Barreirinhas, Barreiras/BA - CEP:0 47.810-608, para 
localização, implantação e operação da atividade de comércio 
varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
com capacidade total de armazenamento de combustíveis de 60 m
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(sessenta metros cúbicos), no POSTO TURBINAS, sob às 
Coordenadas Geográficas 12° 08’ 44” / 45° 00’ 06”, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 
apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis; 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 90 (noventa) dias, 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 SEMMA e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

V – 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 – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

VII – Operar 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 SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

X – Operar adequadamente sistema de monitoramento do SASC; 

XI – Deverá agir, em situações de perigo e emergências, conforme plano 

de contingência apresentado a esta SEMMA; 

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

vazamento de combustível; 

XIII – 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; 

XIV – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

XV – 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 


