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PORTARIA SEMMAS Nº 110, de 13 de Dezembro de 2013. 

 

Extinção de Processo de LS – Licença Simplificada. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-

0099/TEC/LS-0029 e, devido a alteração do projeto inicialmente 

apresentado, RESOLVE:  

Art. 1º – Extinguir o Processo de Licença Simplificada de N° 2010-

0099/TEC/LS-0029, da requerente HELENA ALMEIDA SCHIMIDT, 

inscrita no CPF Nº 971.768.345-04, com endereço à Rua Augusto Torres, 

S/N, bairro Morada Nobre, Barreiras – BA, CEP: 47.800-150, proprietária 

da FAZENDA ORQUÍDEAS, localizada na Rodovia BR 825, KM 44, 

Comunidade de Placas, zona rural do município de Barreiras – BA, 

protocolado na data de 28 (vinte e oito) de agosto de 2010. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Nailton Sousa Almeida 

Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 111, de 13 de dezembro de 2013. 

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

ODACIL RANZI E OUTROS – FAZENDAS ALIANÇA I, II e III. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2012-

0393/TEC/LS-0071, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida 

por 02 (dois) anos, a ODACIL RANZI E OUTROS, Pessoa Física inscrita 

 

 no CPF sob nº.148.147.069-87, com endereço à Rua Pará, Nº19 – A, 

Aptº. 603, Ed. Chapada Diamantina, Luis Eduardo Magalhães – BA, CEP: 

47.850-000, para localização, instalação e operação da atividade de 

agricultura de sequeiro em área de 2.146ha 44a 08ca (dois mil, cento 

e quarenta e seis hectares, quarenta e quatro ares e oito centiares),  

nas Fazendas Aliança I, II e III, coordenadas X: 0431623 / Y: 8648714 e 

X: 0431568 / Y: 8648913,  localizadas na BR - 020 (Sentido Barreiras / 

Luís Eduardo Magalhães), Comunidade Nova Esperança, 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 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; bem como manter os limites e os 

aceiros das áreas de Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – Realizar o método de tríplice lavagem e devolver as embalagens 

vazias às Centrais de Recolhimento; 

VII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

VIII – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

IX – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 
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X – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

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

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, objetivando menores índices de 

degradação ambiental; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIV – Realizar supressão de vegetação de área nativa somente com 

autorização do órgão ambiental competente; 

XV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVI – Requerer nova licença a SEMMAS- Secretaria do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 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 

 

 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 112, de 13 de dezembro de 2013. 

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

ODACIL RANZI E OUTROS – FAZENDA SOLEDADE II E III. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2012-

0392/TEC/LS-0070, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida 

por 02 (dois) anos, a ODACIL RANZI E OUTROS, Pessoa Física inscrita 

no CPF sob nº.148.147.069-87, com endereço à Rua Pará, Nº19 – A, 

Aptº. 603, Ed. Chapada Diamantina, Luis Eduardo Magalhães – BA, CEP: 

47.850-000, para localização, instalação e operação da atividade de 

agricultura de grãos em regime sequeiro em área de 585ha 38a 35ca 

(quinhentos e oitenta e cinco hectares, trinta e oito ares e trinta e 

cinco centiares) nas Fazendas Soledade II e Soledade III,  

Coordenadas X: 0441642 / Y:8645153, localizadas na Rodovia BR 242 

(Sentido Luís Eduardo Magalhães - Barreiras), Km 65, 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; bem como manter os limites e os 

aceiros das áreas de Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 
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atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – Realizar o método de tríplice lavagem e devolver as embalagens 

vazias às Centrais de Recolhimento; 

VII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

VIII – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

IX – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

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

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, objetivando menores índices de 

degradação ambiental; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 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 SEMMAS- Secretaria do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 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 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 113, de 13 de dezembro de 2013. 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa BARREIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – 

LOTEAMENTO BELA VISTA. 

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 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0069/TEC/LO-0010, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

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

Empresa BARREIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.04.502.461/0001-13, com 

endereço à Rua Professora Guiomar Porto, Nº537, bairro Centro, 

Barreiras – BA, CEP: 47.800-000, para operação da atividade de 

Loteamento Urbano denominado Bela Vista, com área total de 23ha 

48a (vinte e três hectares e quarenta e oito ares), localizado na Av. Dr. 

Eduardo Catalão, bairro São Pedro, nesta cidade de Barreiras – BA, 

Coordenadas Geográficas: S:12º07’51” / W: 45º00’06”, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I - Atender ao Código de Urbanismo e Obras do Município de Barreiras e à 

legislação ambiental pertinente; 

 

II – Deverá firmar o devido Termo de Acordo e Compromisso (TAC) com 

Prefeitura Municipal, em atendimento ao Art. 7º da Lei Municipal nº 

647/2004 (Parcelamento do solo, sistema viário, circulação, transporte e 

zoneamento), onde deverá ser compromissada a realização das obras de 

infra-estrutura urbana restantes (meio-fio, sarjeta, rede de drenagem de 

águas pluviais, arborização e pavimentação asfáltica); 

 

III - Deverá obedecer as seguintes Leis Municipais: Nº 651/2004 – “institui 

o Plano Diretor Urbano de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão 

e dá outras providências.”; Nº 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do 
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Perímetro Urbano do Município de Barreiras.” e Nº 647/2004 – “dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

 

IV - Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento. 

 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 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 114, de 13 de dezembro de 2013. 

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

Empresa ASA AGRÍCOLA SANTO ANTÔNIO S/A. – FAZENDAS 

SANTO ANTÔNIO E OUTRAS. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2011-

0130/TEC/LO-0007, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), 

válida por 04 (quatro) anos, a Empresa ASA AGRÍCOLA SANTO 

ANTÔNIO S/A., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.16.495.483/0001-82, com endereço à Fazenda Santo Antônio, BR 242, 

Km 873, zona rural, município de Luis Eduardo Magalhães – BA, CEP: 

47.850-000, para Operação para as atividades de pecuária extensiva 

com uso de pastagens artificiais em área de 348ha 43a 41ca 

(trezentos e quarenta e oito hectares, quarenta e três ares e quarenta 

e um centiares); 639ha 82a 46ca (seiscentos e trinta e nove hectares, 

oitenta e dois ares e quarenta e seis centiares) de agricultura em 

regime sequeiro; 208ha (duzentos e oito hectares) de agricultura 

irrigada e 1.125ha 89a 47ca (um mil, cento e vinte e cinco hectares, 

oitenta e nove ares e quarenta e sete centiares) de integração 

lavoura/pecuária nas Fazendas Santo Antônio I, Santo Antônio II, 

Santo Antônio III, Santo Antônio IV, Santo Antônio V e Santo Antônio 

VI, coordenadas UTM 0433074/8681818, localizadas na BR 242, Km 873, 

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 as área de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente (APP) 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 sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – 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; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - 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 
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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; 

X – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR de todas as propriedades. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

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

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XIV – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, objetivando menores índices de 

degradação ambiental; 

XV – Conter o vazamento de óleo do tanque de combustível, bem como, 

remover o óleo derramado no solo. Prazo: 120 (cento e vinte dias), 

conforme cronograma de execução; 

XVI – Realizar manutenção e limpeza periódicas do piso 

impermeabilizado, canaletas e caixas de tratamento e da rampa de 

lavagem de máquinas e veículos; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XVI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVII – Requerer nova licença a Secretaria 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 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 115, de 13 de dezembro de 2013. 

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

Empresa ISA IRRIGAÇÃO SANTO ANDRÉ S/A. – FAZENDAS SANTO 

ANDRÉ E OUTRAS. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2011-

0129/TEC/LO-0006, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), 

válida por 04 (quatro) anos, a Empresa ISA IRRIGAÇÃO SANTO ANDRÉ 

S/A., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.33.796.830/0001-26, com 

endereço à Fazenda Santo André, BR 242, Km 873, zona rural, município 

de Barreiras – BA, CEP: 47.800-000, para Operação para as atividades 

de pecuária extensiva com uso de pastagens artificiais em área de 

1.806ha 86a 09ca (um mil, oitocentos e seis hectares, oitenta e seis 

ares e nove centiares) e agricultura irrigada em área de 520ha 

(quinhentos e vinte hectares) com culturas de café, algodão e 

mamão, nas Fazendas Santo André, Fazenda Santo André I, Fazenda 

Santo André II e arrendamento de parte da Fazenda Santo Antônio III, 

coordenadas UTM 0432856 /8684186; 0441642/8645153; 

0431772/868361; 0430700/8683232; 043/2880/8684072; 

0433476/8680440 e 0434193/8679014, localizadas na BR 242, Km 873, 

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 e Áreas de Preservação 

Permanente (APP) 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 
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caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – 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; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX – 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; 

X – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR de todas as propriedades. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

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

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XIV – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, objetivando menores índices de 

degradação ambiental; 

XV – Ao longo da execução do Plano de Revegetação, Recuperação ou 

Enriquecimento de Vegetação (PREV) deverá apresentar a esta 

Secretaria, Relatórios de Monitoramento, elaborados pelo responsável 

técnico do Plano em intervalos de 03 (três) meses. Sendo que ao final da 

execução do referido Plano deverá ser apresentado Relatório de 

Avaliação; 

XVI – Eventuais alterações técnicas previstas no PREV deverão ser 

encaminhadas a esta Secretaria com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias; 

XVII - Deverá regularizar a atividade de extração de minerais 

(cascalheira) junto ao órgão competente; 

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

animais silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às 

sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto 

Federal nº 6.514/2008; 

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XX – Requerer nova licença a Secretaria 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 

 

 

 

 


