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PORTARIA SEMMA Nº 120, de 25 de Novembro de 2015. 

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

Empresa RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS 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 2015-0224/TEC/LS-0018, com Parecer Técnico e Jurídico, 

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

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a Empresa RODOCON 

CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.30.090.575/0008-80, com sede à Rodovia BA – 160, KM 1,2, 

Zona Rural, Xique-Xique, Estado da Bahia, CEP:47.400-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de unidade móvel 

de Usina de Asfalto (CBUQ), com capacidade instalada de 7.500 

T/mês (Sete mil e quinhentas Toneladas por mês), sob as 

Coordenadas UTM: X 23 L 0435969 / Y 8665980, localizada na margem 

esquerda da Rodovia BR 242 (sentido Barreiras / LEM), Km 548, 

Comunidade do Cerradão, zona rural, neste município 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. 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 
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PORTARIA SEMMA Nº 121, de 25 de Novembro de 2015. 

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

Empresa SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES 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 2015-0608/TEC/LS-0051, com Parecer Técnico e Jurídico, 
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 
Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a Empresa SÃO 
FRANCISCO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., Pessoa Jurídica 
inscrita no CNPJ sob nº.07.817.189/0006-63, com sede no Aeroporto 
Comercial de Barreiras (Alto da Serra), Zona Rural, Barreiras, Estado da 
Bahia, CEP:47.800-160, com nome fantasia SÃO FRANCISCO 
COMBUSTÍVEIS, para localização, implantação e operação da 
atividade de comércio de combustíveis e lubrificantes para 
aeronaves, com capacidade instalada em tanques de 60m³ (sessenta 
metros cúbicos), sob as Coordenadas Geográficas: S 12º04’54” e W 
45º00’06”, localizada no Aeroporto Comercial de Barreiras, s/n, neste 
município de Barreiras - BA, mediante 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 180 (cento e oitenta) 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;  
 
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 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 


