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PORTARIA SEMMA Nº 022, de 09 de Maio de 2016.
I - Respeitar as legislações pertinentes, bem como, adotar posturas conservacioanistas que visem a melhoria
Conceder Dispensa de Licença Ambiental (DLA), válida por 02 (dois) anos à KÁSSIA CRISHOSTOMO
MACEDO – FAZENDA MANSÃO RIO DE ONDAS.
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

contínua e a minimização dos impactos ao meio ambiente;

II - Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do
Decreto Estadual nº 14.024/2012;

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura
III - Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para
Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem

destino final adequado;

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° 4.327 de 31 de Outubro de 2013 e, tendo em vista o

IV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao cumprimento das Condicionantes, ordenados
e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;

que do processo SEMMA nº 2014-0185/TEC/DLA-0014, com Parecer Técnico e Jurídico, estabelece: Art.
1º: Fica Dispensado do Licenciamento Ambiental, com validade de 02 (dois) anos, a KÁSSIA

V - Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA para qualquer alteração que venha
ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.

CRISHOSTOMO MACEDO, Pessoa Física inscrita no CPF sob n° 464.649.725-53, com endereço à Rua
Art. 2º - Esta Dispensa de Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da SEMMA Abílio Farias, Nº 480, Bairro Centro, Barreiras – BA / CEP:47.804-080, para a atividade de construção civil
do pátio de manobras para formação de condutores para veículos automotores, em área de 5ha 06a

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 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.

36ca (cinco hectares, seis ares e trinta e seis centiares), a localizar-se na Fazenda Mansão Rio de
Art. 3º - Estabelece que esta Dispensa de Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao
Ondas, Avenida Beira Rio, S/N, bairro Morada Nobre, nesta cidade de Barreiras – BA, CEP: 47.800000, conforme o Anexo I da Resolução CEPRAM nº 4.420/2015, anexo único, bem como, a Lei Municipal
Nº921 de 23/12/2010, anexo único, por não haver tipificação e enquadramento para atividade, mediante
cumprimento dos seguintes CONDICIONANTES:

cumprimento dos condicionantes supracitados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA 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 023, de 09 de Maio de 2016.

1)

Manter durante a supressão de vegetação, profissionais habilitados, Biólogos e Médico

Veterinário para realizar capturas de animais que venham a se ferir, dando a estes toda a assistência até
sua plena recuperação e devolução ao seu habitat natural, além do monitoramento e resgate, conforme
Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida por 02 (DOIS) anos, a KÁSSIA
CRISHOSTOMO MACEDO – FAZENDA MANSÃO RIO DE ONDAS.

apresentado no Plano de Resgate, Salvamento e Afugentamento, apresentado à SEMMA, mantendo no

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Decreto

fiscalizadores;

Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de

2)

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a

empreendimento as devidas ART’s – Anotação de Responsabilidade Técnica à disposição dos órgãos

Elaborar relatório único de Execução do Plano de Estratégico para Resgate, Afugentamento

e Captura da Fauna, contendo ata diária das atividades de supressão, detalhando atendimento e resgate
da fauna realizado durante o processo de supressão, devidamente fotografado e georreferenciado,

Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de

conforme plano apresentado à esta SEMMA, anexando a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto

expedida pelo Conselho de Biologia, quando finalizar totalmente o objeto desta licença;

Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e a Lei Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo

3)

de Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS –

vegetação no sentido de minimizar os impactos causados a fauna, em especial aquelas ameaçadas de

Gerenciar a movimentação de máquinas, veículos e pessoas nas operações de supressão de

extinção constante no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Vol. II (MMA/2008);
INEMA e o MUNICÍPIO DE BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental Municipal para
aprovar o manejo e a supressão de vegetação rural de até 1.000 (um mil) hectares, tendo em vista o

4)

Comunicar, prévia e formalmente a esta secretaria, a data do início da Supressão da

Vegetação.

que do processo SEMMA nº 2015.0619/TEC/ASV.0014, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
5)
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização da Supressão da Vegetação (ASV), válida por 02

Apresentar a esta secretaria, contrato de prestação de serviço da equipe de profissionais que irão

acompanhar a Execução do Plano de Resgate, Afugentamento e Monitoramento da Fauna, durante a

(dois) anos, à KÁSSIA CRISHOSTOMO MACEDO, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.464.649.725-53,

Supressão da Vegetação, com devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

com sede à Rua Abílio Farias, Nº480, bairro Centro, Barreiras - BA / CEP:47.806-092, para Supressão da

6)

vegetação nativa em área de 5ha 06a 36ca (cinco hectares, seis ares e trinta e seis centiares), com

fauna silvestre, bem como de ninhos, atentando-se para árvores ocas e mortas, levando-se em

Realizar, previamente à supressão da vegetação, o afugentamento, coleta e/ou captura da

consideração a velocidade de deslocamento dos animais mais lentos, orientando o deslocamento destes
coordenadas da poligonal, N 8.658.062m e E 498.010m; N 8.657.973m e E 498.129m; N 8.658.044m e E
498.140m; N 8.657.973m e E 498.197m; N 8.657.715m e E 498.044m; N 8.657.779m e E 497.952m, com

para as áreas protegidas.
7)

Fica vedado o uso de correntão na operação de supressão de vegetação e o desmatamento

um volume total de 31,29300 m³ e, devendo manter preservadas as espécies imunes de corte e/ou

desnecessário, fora da poligonal autorizada.

ameaçadas de extinção Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Baraúna (Melanoxylon brauna), Gonçalo-Alves

8)

(Astronium fraxinifolium), Angico Branco (A. colubrina), Pequi (Caryocar brasiliensis) cuja área total é de 6ha

atividade e exercer o controle sobre os moradores para que as ações de supressão fiquem restritas aos

(seis hectares), localizada na Fazenda Mansão Rio de Ondas, Avenida Beira Rio, S/N, bairro Morada Nobre,

Adotar programa de esclarecimentos junto aos operários envolvidos na execução da

limites da área de exploração;

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:
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9)

Não explorar espécies florestais ameaçadas de extinção e/ou imunes de corte, conforme

Instrução Normativa MMA 06/08, Portaria IBAMA nº 37N/92, Portaria 83/91, art. 2º; dentre outras

PORTARIA SEMMA Nº 024, de 09 de Maio de 2016.

legislações;

Conceder Dispensa de Licença Ambiental (DLA), válida por 03 (três) anos à Empresa S. BARBOSA
DA ROCHA – ME / BAHIA GÁS.

10) Se pretender explorar as espécies florestais ameaçadas de extinção e/ou imunes de corte

O Secretário do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal

deverá ser celebrado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para compensação ambiental
conforme Lei Federal N° 12.651/12, Art. 27 e Decreto N° 15.180/14, Capítulo IV, Art. 32.

Nº 195, de 01 de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão

11)

São vedadas as práticas de caça e uso do fogo;

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura

12)

Todo material lenhoso advindo da supressão deverá ter sua destinação conforme descrito em

Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem

estudo apresentado à SEMMA e comprovado com documentação de recebimento por parte do órgão
e/ou instituição;

como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n°

13)

14.024 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.327 de 31 de Outubro de 2013 e, tendo em vista o

Manter a disposição da fiscalização ambiental, o andamento das atividades e outras ações

referentes ao projeto, acompanhado de ART de profissional habilitado;
que do processo SEMMA nº 2016-0112/TEC/DLA-0005, com Parecer Técnico e Jurídico, estabelece: Art.
14)

Fica exigido à segurança de todos os trabalhadores, seguindo as Normas de Segurança do

Trabalho exigidos em Lei, e principalmente a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por

1º: Fica Dispensado do Licenciamento Ambiental, com validade de 03 (três) anos, a Empresa S.

todos os profissionais que irão trabalhar na execução do projeto.
BARBOSA DA ROCHA - ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob n° 16.568.839/0001-60, com nome
Art. 2º - Esta Autorização refere-se à supressão de vegetação, é de competência da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SEMMA, está vinculada ao Processo Nº 2014-0185/TEC/DLA-0014, que autorizou o
Licenciamento ambiental, sob a PORTARIA SEMMA Nº022, de 09 de Maio de 2016, válida por 02
(dois) anos, cujo objetivo é a atividade de construção civil de um pátio para formação de condutores
para veículos automotores, cabendo ao interessado obter esta Anuência e/ou Autorização, inclusive de
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance
seus efeitos legais.

fantasia denominado BAHIA GÁS, com endereço à Avenida José Bonifácio, Nº 1289, Quadra 03, Lotes 07 e
09, Bairro Vila Brasil, Barreiras – BA / CEP:47.801-230, para a atividade de comércio varejista de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP), com capacidade declarada de armazenamento/estocagem de 960

Art. 3º - Estabelecem que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do (novecentos e sessenta) unidades (vasilhames) de 13 Kg/unidade (treze quilogramas por unidade),
Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.
cujo enquadramento da atividade quanto ao porte é dado pela quantidade de vasilhames (unidades) que a
Art. 4º - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e compromissos assumidos no
processo técnico, bem como, as condicionantes e artigos desta portaria, a tornará sem efeito.

empresa estoca em seu estabelecimento, conforme o Anexo I da Resolução CEPRAM nº 4.420/2015, tipifica

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

a atividade como Estocagem de GLP, Divisão E (Serviços), Grupo E1.5 e enquadra o empreendimento

Nailton Sousa Almeida

como Menor que Pequeno Porte (Pequeno > 10.000 < 50.000 vasilhames, por não haver enquadramento

Secretário Municipal do Meio Ambiente

para atividade, mediante cumprimento dos seguintes CONDICIONANTES:
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I - Respeitar as legislações pertinentes, bem como, adotar posturas conservacionistas que visem a melhoria
X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao cumprimento das Condicionantes, ordenados e
contínua e a minimização dos impactos ao meio ambiente;
acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;

XI - Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA para qualquer alteração que venha
II - Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os domésticos, obedecendo ao Artigo 80
ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.
do Decreto Estadual nº 14.024/2012;
Art. 2º - Esta Dispensa de Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da SEMMA III - Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para
destino final adequado;

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das

IV – Manter atualizado Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;

outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus

V – Manter atualizado Certificado de Autorização Posto Revendedor de GLP junto a ANP;
VI – Deverá atender integralmente às exigências previstas na Portaria ANP n˚ 297, de 18 de novembro de
2003, que estabelece os requisitos necessários para a autorização e exercício da atividade de revenda de

efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Dispensa de Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao
cumprimento dos condicionantes supracitados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos

GLP e a sua regulamentação;
demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.
VII – Deverá atender integralmente às exigências previstas na Resolução ANP n˚ 5, de 26 de fevereiro de
2008, adotando a Norma NBR 15514:2007 – Área de armazenamento de recipientes transportáveis de Gás

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Liquefeito de Petróleo – GLP, destinados ou não à comercialização – Critérios de segurança;
VIII – Manter atualizados Alvará Sanitário Municipal e Alvará de Funcionamento Municipal;
Nailton Sousa Almeida
IX – Manter atualizados Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Regulamentadora NR-09, da Portaria nº. 25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de dezembro de
1994; Plano de Emergência Ambiental – PEA, e o 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 – MTE;
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