
 

 

 

DECRETO Nº 527/2013 

Aprova o Loteamento Residencial São Francisco I, II, III, IV e V, e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, senhor Antonio 

Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Loteamento denominado “Residencial São 

Francisco I, II, III, IV e V”, situado na rodovia BR 020/135, nesta cidade 

e inscrito no PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, ora representado 

pela METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 

07.478.417/0001-03 neste ato representado pelo seu procurador, o sr. 

Mario Handel Cunha Moreira. 

 

Art. 2º - Áreas de sistema viário  - 44.992,23 m² 

              Áreas Verdes - 24.098,91 m² 

              Áreas equipamentos urbanos e comunitário  - 11.424,00 m² 

              Áreas de E.T.E - 250,60 m² 

              Área de Lotes  - 79.158,79 m² 

              Área Total - 159.924,53 m² 

              Nº de Quadras  - 31 (Trinta e um) 

              Nº de Lotes - 32 (Trinta e dois)  

Art. 3º - Limita-se ao Norte com área remanescente da Fazenda Vitória, 

ao Sul com estrada vicinal, ao Oeste com a Fazenda Copacabana e ao 

Leste com área remanescente da Fazenda Vitória. 

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 061, de 16 de Julho de 2013. 

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

EDEMAR LUIZ BOSA – FAZENDA SÃO LUIZ. 

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 2012-0372/TEC/LS-0060, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

EDEMAR LUIZ BOSA, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.310.086.310-00, com sede à Avenida Paraíso, Nº9997, Apto. 201, 

bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo Magalhães - BA, CEP:47.850-000, 

para localização, implantação e operação da atividade de agricultura 

em regime sequeiro em área de 731ha 71a 29ca (setecentos e trinta e 

um hectares, setenta e um ares e vinte e nove centiares), nas 

coordenadas UTM 0361980 / 8691948 e 0362954 / 8694991, na 

Fazenda São Luiz, localizada na Rodovia Anel da Soja, Km 70, Distrito 

de Placas, Zona Rural, 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 a área de Reserva Legal 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; pesca, bem como manter os limites e 

os aceiros da área 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 - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

VIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

IX – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

X – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XII – Implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

XIII – São vedados a caça, 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; 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 



 

 

 

XV – 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. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 062, de 16 de Julho de 2013. 

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

EDUARDO RIEDI – FAZENDAS VENTURINI, CAROLINE E CAROLINE 

II.  

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 2011-0162/TEC/LS-0031, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

EDUARDO RIEDI, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.001.555.595-08, 

com sede à Rua Professora Guiomar Porto, Nº292, 2º andar, bairro 

Centro, Barreiras - BA, CEP:47.805-110, para localização, implantação 

e operação da atividade de agricultura em regime sequeiro em área 

de 862ha 20a 44ca (oitocentos e sessenta e dois hectares, vinte ares e 

quarenta e quatro centiares) nas Fazendas Venturini,  Caroline e 

Caroline II, coordenadas UTM 0369154/8698602, 0375620/8696572, 

localizadas na BA - 459, distrito de Placas, Zona Rural, 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 a área de Reserva Legal 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; pesca, bem como manter os limites e 

os aceiros da área 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 – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

IX – Implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

X– Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XI - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

XII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

XIII – São vedados a caça, 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; 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XV – 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. 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 063, de 16 de Julho de 2013. 

 

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

VITOR HUGO OIIVEIRA ZANIN – FAZENDA NEVADA.  

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 2012-0213/TEC/LS-0028, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

VITOR HUGO OLIVEIRA ZANIN, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.001.418.461-35, com sede à Rua Dezenove de maio, Nº141, bairro 

Centro, Barreiras - BA, CEP:47.800-250, para localização, implantação 

e operação da atividade agricultura de grãos em regime sequeiro em 

área de 190,00 ha (cento e noventa hectares), coordenadas UTM  

0453651 / 8640885 e irrigada em área de 180,00 ha (cento  e oitenta 

hectares), coordenadas UTM 0453640 / 8640882 e 0453144 / 8641827, 

totalizando 370,00 ha (trezentos e setenta hectares) de plantio na 

Fazenda Nevada, localizada na Comunidade Nova Esperança – Rio de 

Pedras, 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; pesca, 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 – Apresentar Declaração de Dispensa de Outorga do poço tubular 
junto ao órgão competente; 

VIII - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 
comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 
embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 
competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 
de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Executar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio Ambiente - 
Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento conforme 
apresentado a esta secretaria; 

XI – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 
na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e penalidades 
previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 6.514/2008; 

XII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 
dos órgãos ambientais; 
 
XIII – 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. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 064, de 16 de Julho de 2013. 

 

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

RAEDER DE CARVALHO BRANDÃO JÚNIOR.  

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 2013-0197/TEC/LS-0096, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

RAEDER DE CARVALHO BRANDÃO JÚNIOR, Pessoa Física inscrita no 

CPF sob nº.787.484.965-53, com sede à Rua Nezinho Pamplona, 

Nº63/83, bairro Jardim Ouro Branco, Barreiras - BA, CEP:47.802-300, 

para localização, implantação e operação da atividade de 

piscicultura semi-intensiva em viveiros escavados, nas Coordenadas 

UTM: X 0496601 / Y 8652873, localizada na Chácara Antônio, Lote 208, 

Projeto de Irrigação São Desidério / Barreiras Sul da CODEVASF – 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba, zona rural, 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 para postos de combustíveis; 

 

II – A operação da atividade deverá ser compatível com a manutenção 

dos parâmetros de qualidade de água previstos nas legislações 

ambientais pertinentes;  

III – Deverá adotar medidas tecnológicas viáveis de prevenção e controle 

de fuga dos espécimes utilizados no processo produtivo, a exemplo de 

redes, telas, etc.; 

 

IV – Deverá adotar padrões construtivos viáveis que reduzam as 

possibilidades de erosão e rompimento de taludes dos viveiros 

escavados; 

V – Não será permitido no empreendimento a realização das atividades 

de abate e beneficiamento de peixes; 

 

VI – Deverá operar a atividade conforme a Resolução CONAMA nº 413, 

de 26/06/2009, que trata do licenciamento ambiental da atividade de 

aquicultura; 

 

VII – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a operação da atividades;  

 

VIII – 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 e Sustentabilidade 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 065, de 16 de Julho de 2013. 

 

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

Empresa MINERAÇÃO DOIS MIL 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 2013-0184/TEC/LO-0004, com 

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

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

Empresa MINERAÇÃO DOIS MIL LTDA. - EPP, Pessoa Jurídica inscrita 

no CNPJ sob nº.04.708.421/0001-22, com sede à Rua Riachão, Nº250, 

térreo, zona suburbana, Barreiras - BA, CEP:47.805-970, para operação 

da atividade exploração de lavra da substância mineral arenito 

silificado e britagem, conforme processo DNPM nº 872.631/2005, nas 

Coordenadas Geográficas: -12º06'30”336 / -45º15'24”787, -12º06'42”350 / 

-45º15'24”787, -12º06'42”350 / -45º15'42”356, -12º06'30”336 / -

45º15'42”356, localizada na Fazenda Mineração 2000, margem direita da 



 

 

 

Rodovia BR 242, Km 35, sentido LEM, 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 – Deverá construir alojamento para os funcionários de acordo com as 

exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente no 

que diz respeito à alimentação, água tratada, dormitório, banheiro, 

vestiário e primeiros socorros; 

III – Deverá efetuar a devida sinalização de tráfego rodoviário dentro do 

local onde está sendo implantadas as atividades, bem como, também, 

efetuar a sinalização da Rodovia BR 242 identificando o local e a saída de 

veículos pesados; 

IV – Manter em condições de uso na mina, durante o processo de 

implantação das atividades, medicamentos e equipamentos para 

atendimento de emergência, em caso de acidentes com trabalhadores;  

V – Durante todo o processo de implantação das atividades de lavra e 

beneficiamento de minério de arenito silificado (britagem) deverá ser 

conduzido por profissional técnico habilitado, como forma de garantir 

maior segurança aos trabalhadores e a mitigação dos impactos 

ambientais; 

VI – Deverá implementar de imediato as ações de recuperação da área 

que fora impactada no passado, situação que culminou na geração de 

passivo ambiental, bem como, implantar as medidas técnicas de suporte 

para recuperação das novas áreas a serem mineradas, conforme PRAD 

apensado a este processo de licenciamento ambiental; 

VII – Fica proibida a implantação das atividades de lavra e beneficiamento 

de minério de arenito silificado em locais de cursos naturais de água e 

drenagens naturais. As obras civis de implantação das atividades deverão 

ser condicionadas a não provocar a instalação de processos erosivos ou 

de assoreamentos de cursos d'água; 

VIII– Deverá apresentar a esta SEMMAS a devida regularização da lavra 

junto ao DNPM para o processo nº 872.631/2005; 

IX – Deverá apresentar a regularização do paiol para armazenamento de 

materiais explosivos junto ao Ministério do Exército; 

X – Deverá apresentar a revalidação do Certificado de Registro nº 56477 

junto ao Exército Brasileiro; 

XI – Deverá implantar medidas mitigadoras para contenção e/ou 

atenuação dos impactos gerados pela atividade, em específico no controle 

da poluição do ar (emissão de particulado), poluição sonora (ruídos e 

vibrações), sistema de drenagem pluvial, lançamento de efluentes 

líquidos, geração de resíduos sólidos, controle de tráfego e recuperação 

da área degradada; 

XII – Manter as áreas de APP identificadas por placas, contendo as 

seguintes informações: identificação, tamanho da área e advertência 

quanto à proibição da caça e de supressão da vegetação; 

XIII - Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais;  

XIV – 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 e Sustentabilidade 

 


