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PORTARIA SEMMA Nº 102, de 08 de Outubro de 2015. 

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

Empresa RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA – ME. 

O Secretário 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 Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado da Bahia - SEMA 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, 

ainda a Resolução CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o 

que do processo SEMMA nº 2015-0567/TEC/LS-0049, com Parecer 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – 

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

Empresa RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME, Pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº.06.317.540/0001-

80, com sede à Av. Ahylon Macêdo Nº1.100, Bairro Barreirinhas, 

Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.809-999, para localização, 

implantação e operação da atividade de produção de asfalto 

usinado com capacidade de 7.920 T/mês (sete mil, novecentos e 

vinte Toneladas por mês), sob as Coordenadas Geográficas: S 

12º05’36.37” / W 44º58’11.53”, localizada na Via de Distribuição III, 

áreas 41 e 42, Distrito Industrial de Barreiras, perímetro urbano da 

cidade de Barreiras - BA, mediante cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

I – Deverá implantar e operar a atividade conforme projeto apresentado 

à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA; 

II – Utilizar, somente, matérias-primas (pó de brita, brita e CAP) 

provenientes de empreendimentos que possuem licenciamento 

ambiental regular;  

III - Durante as fases de implantação e operação da atividade os 

operários deverão, obrigatoriamente, utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI
s
, conforme orientação de técnico habilitado; 

IV – Deverá disponibilizar a todos os funcionários as condições ideais 

para a realização das atividades, que visem à proteção, o bem estar e a 

saúde dos colaboradores, conforme exigências do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE; 

V – A operação da atividade deverá estar de acordo com as normas 

técnicas e legislações ambientais pertinentes; 

VI – Deverá efetuar, permanentemente, a manutenção de todos os 

equipamentos como forma de prevenção de acidentes e riscos 

ambientais; 

VII – 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; 

VIII – Deverá dispor de local específico e abrigado para disposição 

temporária dos resíduos sólidos e encaminha-los para destino final em 

aterro sanitário; 

IX – Deverá implantar Plano de Reabilitação de Área Degradada - 

PRAD para a área logo após encerramento das atividades, conforme 

metodologia e cronograma físico apresentado. A implantação do PRAD 

deverá ser conduzida por profissional qualificado e habilitado; 

X – 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; 
 

XI – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação 

da atividade de auto posto de combustíveis;  

XII – 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 SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, 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 SEMMAS 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 


