
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE 

PORTARIA SEMMAS Nº 007, de 14 de Fevereiro de 2013. 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 006/2013 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do Cadastro 

Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR na formalização de 

processos de licença ambiental, aprovação de localização de 

reserva legal e autorização de supressão de vegetação de áreas 

rurais do Município de Barreiras, Estado da Bahia e dá outras 

providencias. 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de 

Barreiras, no exercício das competências que lhe foram delegadas pela 

Lei Municipal Nº 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, e tendo em vista 

as disposições da Lei Complementar Federal Nº 140 de 08 de dezembro 

de 2011 e pela Lei Estadual n° 10.431, de 20 de dezembro de 2006, bem 

como o que estabelece a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e,  

 

Considerando que a Constituição Federal, em seu Art. 23 VI e VII, afirma 

que é competência comum de todos os entes federativos cuidar do meio 

ambiente; 

 

Considerando que a Lei Complementar Federal Nº 140, de 08 de 

dezembro de 2011, em seu Art.. 9º inciso XV “atribui aos municípios, 

observadas às atribuições dos demais entes federativos previstas nesta 

Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades 

ou empreendimentos, e na alínea “a” no mesmo Art., a competência de 

aprovar a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em empreendimento licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, pelo município”; 

Considerando a celebração do convênio de cooperação Técnica entre o 

município de Barreiras - BA e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos 

hídricos do Estado da Bahia - INEMA tendo em vista Descentralização da 

Competência para Aprovação de Localização da Reserva Legal, 

conforme prescreve a Lei Federal Nº 4.771/65, Art. 16, inciso IV, § 4º, e a 

Lei Estadual Nº 10.431/06, Art.156, inciso XII;  

 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos 

administrativos que integrem os atos relacionados ao licenciamento 

ambiental e ao controle florestal;  

 

Considerando que o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais - 
CEFIR é um registro público eletrônico de âmbito estadual, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados 
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, 
combate ao desmatamento, além de outras funções; 
 
Considerando que o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais - 
CEFIR é o instrumento de monitoramento das áreas de preservação 
permanente, de Reserva Legal, de Servidão Florestal, de Servidão 
Ambiental e das florestas de produção, necessário à efetivação do 
controle e da fiscalização das atividades florestais, bem como para a 
formação dos corredores ecológicos;  
 
Considerando que o órgão executor da política estadual de 
biodiversidade disponibilizará as informações do CEFIR, visando integrá-
las às outras informações de cadastros de órgãos federais, estaduais e 
municipais para melhor articular as ações de gestão, controle e 
monitoramento ambiental; 

 
Considerando que a averbação ou registro da Reserva Legal no cartório 
competente deverá ser comprovada ao órgão executor da política 
estadual de biodiversidade, no prazo estabelecido em regulamento, para 
anotação no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR; 
 
Considerando que o desmembramento e a retificação de imóvel rural 
deverão ser comunicados ao órgão executor da política de meio 
ambiente para fins de atualização no CEFIR; 
 

RESOLVE: 

Art. 1º - A formalização de processos de licença ambiental, aprovação de 

localização de reserva legal e autorização de supressão de vegetação de 

áreas rurais do Município de Barreiras-Ba, dependerão de apresentação 

junto à Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 

Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR. 

Art. 2º - Nos processos em andamento será solicitado o CEFIR, por meio 
de notificação ao interessado com prazo estabelecido para o seu 
cumprimento ou como objeto de condicionante. 
 
Art. 3° Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 
Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE – SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 007, de 14 de Fevereiro de 2013. 

 

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

Empresa  SIMONI JUNG ZORZO – LATICÍNIOS ZORZO. 

O Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício 

da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 019, de 

02 de Janeiro 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, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2012-0235/TEC/LS-0035, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

Empresa SIMONI JUNG ZORZO, pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.08.230.107/0001-38, com sede à Rua Lomanto Junior, Nº191, bairro 

Juscelino Kubitschek, Barreiras - BA, CEP: 47.801-260, para localização, 

implantação e operação de atividade de beneficiamento de leite com 

capacidade de 5.000 (cinco mil) litros de leite/dia para fabricação de 



 

 

 

iogurte, bebida láctea, queijos e leite pasteurizado, Fazenda Zorzo II, 

Comunidade Nova Esperança, zona rural, neste Município de Barreiras – 

BA, nas Coordenadas UTM: X: 429504 / Y: 8655436, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMATUR e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT; 

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

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso; 

III – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – 

SEMATUR, dentro do prazo de 90 (noventa) dias,  Alvará da Vigilância 

Sanitária Estadual (DIVISA); 

IV – Deverá destinar todo resíduo sólido reciclável gerado pela empresa, 

principalmente papelão e plástico, para associação de catadores, com o 

intuito de gerar renda e minimizar a poluição ao meio ambiente; 

V – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – 

SEMATUR, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, dados sobre o nível de 

eficiência do sistema de tratamento de efluentes implantado pela empresa 

e que devem estar enquadrados em legislação específica; 

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 – Manter contrato com responsável técnico conforme Lei Federal nº 

5.517/68 e Resolução do CRMV nº 680/2000; 

VIII – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – 

SEMATUR, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Plano de Emergência 

atualizados; 

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. 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 008, de 14 de Fevereiro de 2013. 

 

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

MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA – FAZENDA VITÓRIA. 

O Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício 

da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 019, de 

02 de Janeiro 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, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2011-0024/TEC/LS-0003, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA, pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.250.023.410-04, com sede à Av. Ahylon Macêdo, Nº1.158, bairro 

Maria Percília, Barreiras - BA, CEP: 47.806-180, para localização, 

implantação e operação de atividade Agropastoril, sendo 199ha 86a 56 

ca (cento e noventa e nove hectares, oitenta e seis ares e cinqüenta e 

seis centiares) de área irrigada com soja, milho e feijão através de 02 

(dois) pivôs centrais cada um (coordenadas UTM: 0459335 / 8660750 e 

0458008 / 8659654) e, 1.647ha 03a 66ca (um mil, seiscentos e quarenta 

e sete hectares, três ares e sessenta e seis centiares) de área de 

sequeiro / pastagem para criação extensiva de bovinos (coordenadas 

UTM: 0457603/8659390), Fazenda Vitória, na BR 242, Km 836, Zona 



 

 

 

Rural, neste município de Barreiras, 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 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 – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Construir na base do tanque de armazenamento de combustível, 

bacia de contenção, devidamente impermeabilizada;  

IX – Construir piso de concreto impermeável na área de abastecimento 

de veículos e máquinas agrícolas, emoldurado com canaletas de 

contenção ligadas a caixa separadora de água e óleo; 

X – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XII – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 009, de 14 de Fevereiro de 2013. 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 

DIEFERSON HOPPE E OUTRO – FAZENDA MUNDO VERDE. 

O Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício 

da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 019, de 

02 de Janeiro 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, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2012-0041/TEC/LO-0003, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) 

anos, a DIEFERSON HOPPE E OUTRO, pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.777.079.235-53, com sede à Rua Rondônia, Quadra 13, Lote 09 

(Caixa Postal Nº1289), bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães - BA, 



 

 

 

CEP: 47.850-000, para operação de atividade de Agricultura, sendo 

611ha 40a (seiscentos e onze hectares e quarenta ares) irrigados e 

179ha 68a (cento e setenta e nove hectares e setenta e oito ares) em 

regime sequeiro, nas Fazendas Mundo Verde I,II e Pantanal, 

(coordenadas X: 0425389 / Y: 8639932; X: 0425316 / Y: 86399982 e X: 

0427293 / Y: 8640889) localizadas na BR 020, km 516 a esquerda 16km, 

Zona Rural , neste município de 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 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; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo e colocar novas 

placas indicativas das Reservas e APP’s; 

III – Realizar a supressão da vegetação remanescente somente com 

autorização do órgão ambiental competente; 

IV – Reformar canaletas e caixas de separação de água e óleo (SAO) 

junto ao tanque combustível de abastecimento. Prazo: 180 dias; 

V – Apresentar regularização do poço tubular junto ao órgão competente;  

VI – Colocar placas de sinalização de segurança nas dependências do 

empreendimento e junto aos extintores presentes na propriedade; 

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

agrotóxicos;  

VIII – 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; 

IX – 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;  

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, objetivando menores índices de 

degradação ambiental. Prazo: 60 dias; 

XII – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença. De acordo com a Lei Municipal nº 921/2010 de 23 de Dezembro 

de 2010 (Código Municipal do Meio Ambiente), Artigo 57, Inciso III, a 

renovação deverá ser requerida com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias.  

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. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Secretário Interino do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 

 

 


