
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 040, de 05 de Junho de 2013. 

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

Empresa FERAGEM BAHIA COMERCIO DE FERROS E INDÚSTRIA 

LTDA. – EPP. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, 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, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2012-0363/TEC/LS-0055, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

Empresa FERRAGEM BAHIA COMÉRCIO DE FERROS E INDÚSTRIA 

LTDA - EPP, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.05.267.353/0001-

76, com sede à BR – 020/135, KM 08, Quadra 02, Lote 04 – Distrito 

Industrial de Barreiras, neste município de Barreiras – BA, CEP:47.807-

510, nome fantasia FERRAGEM BAHIA, para localização, implantação 

e operação de atividade como fabricação de estruturas metálicas 

com capacidade de 300T/ano (trezentas toneladas por ano) e 

fabricação artefatos de cimento com capacidade instalada de 

0,12T/dia (zero virgula doze toneladas por dia), nas Coordenadas 

UTM: X 0503123 / Y 8663199, na BR – 020/135, KM 08, Quadra 02, Lote 

04 – Distrito Industrial de Barreiras, Barreiras – BA, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMAS e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT; 

 

II – Apresentar a SEMMAS, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovação 

de construção de bacia de contenção sob o tanque aéreo de combustível 

(diesel), canaletas de drenagem interligada a sitema Separador Água/Óleo 

(SAO);  

 

III – Deverá apresentar a SEMMAS, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 

Dispensa de Outorga emitida pelo INEMA para o poço tubular, locado em 

área da empresa no Distrito Industrial de Barreiras, Coordenadas UTM: 

X=503096 / Y=8663233; 

IV – Manter Plano de Emergência Ambiental e Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA dentro do prazo de validade e com a respectiva 

ART do responsável técnico; 

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 – A operação de Sistemas de Armazenamento Aéreo de Combustíveis 

deverá obedecer a NBR 7505 (Armazenagem de Líquidos Inflamáveis e 

Combustíveis), da ABNT; 

 

VII – Deverá construir local abrigado para disposição temporária dos 

resíduos gerados, essencialmente restos de aparas de materiais de ferro e 

zinco (sucatas), e ser encaminhada para empresa recicladora devidamente 

regular ambientalmente. Prazo:  60 (sessenta) dias; 

 

VIII – Manter à disposição dos órgãos fiscalizadores nota fiscal de venda e 

destinação final para cada subproduto comercializado pela empresa 

(sucatas); 

 

IX – 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; 

 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

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 SEMATUR - Secretaria de Meio Ambiente e 

Turismo 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 e Sustentabilidade 


