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PORTARIA SEMMA Nº 103, de 22 de Outubro de 2015. 

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

Empresa NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

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 2015-0031/TEC/LS-0001, com Parecer Técnico e Jurídico, 

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

Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a Empresa NEGOCIAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.19.762.191/0001-57, com sede à Rua Custódia Rocha de 

Carvalho Nº149, sala 03, Bairro Centro, Barreiras, Estado da Bahia, 

CEP:47.800-187, para localização, implantação e operação da 

atividade de atividade de extração de areia (arenoso) na camada sub-

superficial para uso na construção civil, em área total de 18ha 11a 

85ca (dezoito hectares, onze ares e oitenta e cinco centiares), sob as 

poligonais formada pelas Coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000: 

M.01 N 8.668.011,280m e E 507.936,517m; M.02 N 8.667.989,639m e E 

507.972,042m; M.03 N 8.667.933,203m e E 507.972,027m; M.04 N 

8.667.933,178m e E 508.064,723m; M.05 N 8.667.877,934m e E 

508.155,406m; M.06 N 8.667.829,099m e E 508.155,392m; M.07 N 

8.667.829,077m e E 508.235,604m; M.08 N 8.667.799,244m e E 

508.284,576m; M.09 N 8.667.754,312m e E 508.284,563m; M.10 N 

8.667.754,292m e E 508.358,364m; M.11 N 8.667.729,503m e E 

508.399,054m; M.12 N 8.667.658,962m e E 508.399,035m; M.13 N 

8.667.658,935m e E 508.491,765m; M.14 N 8.667.410,803m e E 

508.491,694m; M.15 N 8.667.921,423m e E 507.648,813m; e M.16 N 

8.668.011,322m e E 507.776,239m, no trecho registrado no DNPM nº 

872.182/2014, localizada na Fazenda Rainha do Oeste, Rodovia BA 447, 

Km 11,5, zona rural, Barreiras - BA, mediante 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 – Fica restrito o exercício da atividade extrativa de areia (arenoso) aos 

limites da área de lavra de cerca de 18,1185 hectares, Coordenadas 

UTM, Datum SIRGAS 2000, assim descritos: M.01 N 8.668.011,280m e 

E 507.936,517m; M.02 N 8.667.989,639m e E 507.972,042m; M.03 N 

8.667.933,203m e E 507.972,027m; M.04 N 8.667.933,178m e E 

 508.064,723m; M.05 N 8.667.877,934m e E 508.155,406m; M.06 N 

8.667.829,099m e E 508.155,392m; M.07 N 8.667.829,077m e E 

508.235,604m; M.08 N 8.667.799,244m e E 508.284,576m; M.09 N 

8.667.754,312m e E 508.284,563m; M.10 N 8.667.754,292m e E 

508.358,364m; M.11 N 8.667.729,503m e E 508.399,054m; M.12 N 

8.667.658,962m e E 508.399,035m; M.13 N 8.667.658,935m e E 

508.491,765m; M.14 N 8.667.410,803m e E 508.491,694m; M.15 N 

8.667.921,423m e E 507.648,813m; e M.16 N 8.668.011,322m e E 

507.776,239m, localizada no imóvel rural denominado Fazenda Rainha 

do Oeste, processo DNPM nº 872.182/2014;  

III – Manter em condições de uso na mina, medicamentos e 

equipamentos para atendimento de emergência, em caso de acidentes 

com trabalhadores;  

IV – Deverá manter contrato ativo de prestação de serviço/assessoria 

técnica com profissional devidamente habilitado (Geólogo ou 

Engenheiro de Minas) que será responsável pela condução de todas as 

etapas da atividade mineira, bem como a implantação das técnicas de 

recuperação da área degradada constantes no respectivo PRAD 

apresentado; 

V – Somente deverá implantar e operar a atividade de mineração 

conforme orientação do técnico responsável pela área de lavra da 

empresa Negocial Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME; 

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

pontos estratégicos da área, principalmente na entrada/saída da 

Fazenda Rainha do Oeste com a BA 447, alertando a comunidade 

quanto ao tráfego de máquinas e veículos, quando das atividades de 

implantação e operação da atividade mineira; 

 

VII – Executar o Plano de Controle de Impactos Ambientais na 

Mineração, que se encontra como item do RCE, conforme orientação 

técnica, onde deverá adotar as medidas mitigadoras e implantação de 

técnicas preventivas. 

VIII - Deverá manter dentro do prazo de validade e com a respectiva 

ART do responsável técnico 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 Ambiental; 
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IX - Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais;  

X – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou 

por ocasião do vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da 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 

 

PORTARIA SEMMA Nº 104, de 22 de Outubro de 2015. 

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

Empresa AEROMEX – AEROCENTRO MONTAGEM EXPERIMENTAL 

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 2013-0158/TEC/LS-0093, com Parecer Técnico e Jurídico, 
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 
Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a Empresa AEROMEX – 
AEROCENTRO MONTAGEM EXPERIMENTAL LTDA - ME, Pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob nº.12.508.055/0001-96, com sede à Estrada 
vicinal do Barrocão (Aeroporto da ABA), km 3,5 – Hangar nº14, sala 01, 
Zona Rural, Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-970, para 
localização, implantação e operação da atividade de fabricação de 
aeronaves (montagem), em uma área de 0,4200 ha (zero vírgula 
quarenta e dois hectares), sob às Coordenadas UTM 23L 496480E / 
8655293S, localizada na Estrada vicinal do Barrocão (Aeroporto da ABA), 
km 3,5 – Hangar nº14, sala 01, Zona Rural, Barreiras, Estado da Bahia,  

mediante 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; 

II – Apresentar a SEMMA, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – 

PGRS onde contemplará as ações a serem adotadas pela empresa 

quanto à gestão dos resíduos sólidos produzidos; 

 

III - Deverá manter Contrato de Trabalho ativo com o Engenheiro 

Aeronautico, responsável técnico do empreendimento/atividade; 

 

IV – Deverá manter dentro do prazo de validade e com a respectiva 

ART do responsável técnico 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; 

V – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso; 

VI – 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; 
 
VII – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 
recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VIII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

IX – 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 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 

 


