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Portarias

PREFEITURA DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Rua Dr. Jose Gon?alves de Sa, 24, Centro de Jeremoabo/BA
CEP: 48540-000, E-mail: meioambiente@ieremoabo.ba.aov.br
Telefone: 75 3203 2102/2106 -Ramal 208/209

PORTARIA SEMMAS N°014/2022

0 Secretario do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercicio da
competencia que lhe foi conferida pela Lei Complementar 140 de 08 de
dezembro de 2011, que altera a Lei n° 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual
n° 10.431/06, regulada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e a Lei Municipal
457/2013 que institui a Politica Municipal de Meio Ambiente de Jeremoabo,
resolve conceder a presente renovaeao da LICENeA SIMPLIFICADA,
expedida pela Portaria SEMMAS N° 014/2022, ao empreendimento:
EMPRE§A: PAULA R. LEITE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO ME

CNPJ: 14.C 666.529/0002-34
ENDERECO:
RUA
BARAO
DE
JEREMOANO,
S/N
SEDE,
JEREMOABO/BA.
CO0RDENADAS DE REFERENCIA: -10.066212 / -38.349318
ATIVIDADE: POSTOS DE VENDA DE GASOLINA E OUTROS
COMBUSTivEIS

A licenga simplificada refere-se a analise da viabilidade ambiental da opera?ao
do posto de venda de gasolina e outros combustiveis, instalado em urn terreno

com area de 200 m2 {metros quadrados), e com a capacidade total de
armazenamento de combustiveis 45 m3 (metros cdbicos). Nos termos das
especifica?6es legais e tecnicas e conclusao do processo administrative
ambiental n° 024/2022, o empredimento deve cumprir as seguintes
condicionantes: 1 - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com a
legislaeao ambiental, e as legislae6es e normas tecnicas pertinentes a atividade;
2 - 0 empreendedor devefa executar a atividade em conformidade com os
estudos ambientais e os projetos apresentados a SEMMAS; 3 - 0
empreendedor devefa afixar placa alusiva a licenga ambiental, em local visivel,
de prefefencia proximo do acesso ao empreendimento. Prazo: 30 dias

contados a partir da da(a de emissao desta Licenga; 4 - Qualquer alteragao
na titularidade do empreendimento devefa ser comunicada a SEMMAS, com
vistas a atualizaeao na Licence Ambiental; 5 - Qualquer alteracao e/ou
ampliacao na area ou atividade da empresa devefa ser imediatamente
apresentados a SEMMAS; 6 - Realizar os procedimentos operacionais,
inspe?6es peri6dicas, manuten?6es preventivas e adotar as medidas de
seguranea, descritas nos estudos tecnicos apresentados, para minimizar os
impactos ambientais provenientes das emiss6es de poluentes atmosfericos,
geragao de vibrae6es e rufdos, de residuos s6Iidos e/ou dos efluentes liquidos;
7 - Realizar manutengao peri6dica dos equipamentos do posto e do sistema
separador agua e 6Ieo (SAC), conforme a norma tecnica vigente (ABNT/NBR
15.594-3); 8 -Apresentar relat6rio que ateste que o sistema separador agua e
6leo esta em conformidade com a norma tecnica vigente (ABNT/NBR 14.605-2).

Prazo: 180 dias contados a partir da data de emissao desta Licen§a; 9 Realizar reparos das rachaduras no piso da pista de abastecimento e no piso da
area dos tanques. Prazo: 365 dias contados a parfir da data de emissao
desfa Licenga; 10 - Realizar a manuten?ao e a limpeza peri6dicas das
canaletas e lixeiras da coleta seletiva; 11 -Apresentar o estudo do leneol
freatico e solo na area do posto acompanhado de ART e apresentar
comprovante de reciistro de cadastro Estadual de atividades Dotencialmente
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Naturais (INEMA). Prazo de 6 meses.

12 - No caso de desativaeao, o empreendimento fica obrigado a apresentar
plano de encerramento das atividades, a ser aprovado pela SEMMAS; 13 - Doar
25 placas de sinalizagao com o objetivo de conscientiza?ao dos temas

referentes ao meio ambiente . Prazo: 180 dias contados a partir da data de
emissao desta Licenga; 14 - Fica pautado a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), nos termos do artigo 66° da Lei
457/2013 C6digo Municipal de Meio Ambiente, de realizar a suspensao ou
cancelamento da licenga expedida, em caso de uma das situa?6es
supervenientes elencadas nos incisos de I a V do artigo supra citado.
A licence ambiental emitida por esta secretaria nao substitui os alvafas e
licengas emitidos por outros 6rgaos, apenas analisa a sua viabilidade ambiental,
e nao exclui nem substitui outras Licen?as exigidas pelas Legislag6es Federais,
Estaduais e Municipais com jurisdigao na area.

A empresa respondefa civil, penal e administrativamente por danos causados a
vida, a satlde e ao meio ambiente em decortencia do uso inadequado desta
Licenea.

Caso seja constatada omissao de informag6es ou uso de afirmag6es falsas ou
inveridicas nos documentos que subsidiaram a emissao desta Licence, cabefa a
SEMMAS suspender imediatamente a Licenga e impor multa na forma da
legislagao ambiental vigente, e denunciar o responsavel tecnico ao respectivo
Conselho de Classe, responsabilizando-o junto com o empreendedor pela multa
e demais medidas punitivas.

0 descumprimento das condie6es aqui estabelecidas implicafa na aplicagao das
penalidades previstas na Legislagao.

As licengas ficarao automaticamente prorrogadas ate a manifesta?ao da
SEMMAS, desde que sejam requeridas com antecedencia minima de 120
(cento e vinte) dias de expiragao de seu prazo de validade, conforme Resolugao
CONAMA 237/1997, art 18,§ 4°, e o Decreto Estadual N° 11.235/2008, art,181,
§20.

A validade deste documento e de 03 (ties) anos.
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PORTARIA SEMMAS N°013/2022

0 Secretario do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercicio da
competencia que lhe foi conferida pela Lei Complementar 140 de 08 de
dezembro de 2011, que altera a Lei n° 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual
n° 10.431/06, regulada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e a Lei Municipal
457/2013 que institui a Politica Municipal de Meio Ambiente de Jeremoabo,
resolve conceder a presente renova?ao da LICENCA SIMPLIFICADA,
expedida pela Portaria SEMMAS N° 013/2022, ao empreendimento:
EMPRESA: PAULA R. LEITE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO ME

CNPJ: 14.666.529/0002-34
ENDEREeo: RUA VEREADOR MARivALDO MOREiRA, 01 SEDE,
JEREMOABO/BA.
COORDENADAS DE REFERENCIA: -10.078008 / -38.345075
ATIVIDADE: POSTOS DE VENDA DE GASOLINA E OUTROS
COMBUSTivEIS

A Iicenga simplificada refere-se a analise da viabilidade ambiental da operaeao
do posto de venda de gasolina e outros combustiveis, instalado em urn terreno

com area de 50 m2 {metros quadrados}, e com a capacidade total de
armazenamento de combustiveis 30 m3 {metros cdbicos). Nos termos das
especificag6es legais e tecnicas e conclusao do processo administrativo
ambiental n° 023/2022, o empredimento deve cumprir as seguintes
condicionantes: 1 - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com a
legislaeao ambiental, e as legislag6es e normas t6cnicas pertinentes a atividade;
2 - 0 empreendedor devefa executar a atividade em conformidade com os
estudos ambientais e os projetos apresentados a SEMMAS; 3 - 0
empreendedor devefa afixar placa alusiva a licenea ambiental, em local visivel,
de preferencia proximo do acesso ao empreendimento. Prazo: 30 dias

contados a partir da data de emissao desta Licenga; 4 - Qualquer alteragao
na titularidade do empreendimento devefa ser comunicada a SEMMAS, com
vistas a atualizaeao na Licen€a Ambiental; 5 - Qualquer altera?ao e/ou
ampliaeao na area ou atividade da empresa devefa ser imediatamente
apresentados a SEMMAS; 6 - Realizar os procedimentos operacionais,
inspeg6es peri6dicas, manuten?6es preventivas e adotar as medidas de
seguranga, descritas nos estudos tecnicos apresentados, para minimizar os
impactos ambientais provenientes das emiss6es de poluentes atmosfericos,
geragao de vibrag6es e ruidos, de residuos s6lidos e/ou dos efluentes liquidos;
7 - Realizar manutengao peri6dica dos equipamentos do posto e do sistema
separador agua e 6Ieo (SAO), conforme a norma tecnica vigente (ABNT/NBR
15.594-3); 8 -Apresentar relat6rio que ateste que o sistema separador agua e
6Ieo esta em conformidade com a norma t6cnica vigente (ABNT/NBR 14.605-2).

Prazo: 180 dias contados a parfir da data de emissao desta Licen€a; 9 Realizar reparos das rachaduras no piso da pista de abastecimento e no piso da
area dos tanques. Prazo: 365 dias contados a partir da data de emissao
desta Licenga; 10 - Realizar a manutengao e a limpeza peri6dicas das
canaletas e lixeiras da coleta seletiva; 11 -Apresentar o estudo do leneol
freatico e solo na area do posto acompanhado de ART e apresentar
comDrovante de reaistro de cadastro Estadual de atividades Dotencialmente
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Naturais (lNEMA}. Prazo de 6 moses.

12 - No caso de desativaeao, o empreendimento fica obrigado a apresentar
plano de encerramento das atividades, a ser aprovado pela SEMMAS; 13 - Doar
25 placas de sinaliza?ao com o objetivo de conscientiza?ao dos temas

referentes ao meio ambiente. Prazo: 180 dias contados a partir da data de
emissao desfa Licen€a; 14 - Fica pautado a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), nos termos dp artigo 66 da Lei
457/2013, C6digo Municipal de Meio Ambiente, de realizar a suspensao ou

cancelamento da licen?a expedida, em caso de uma das
supervenientes elencadas nos incisos de I a V do artigo supra citado.

situa?6es

A licenga ambiental emitida por esta secretaria nao substitui os alvafas e
liceneas emitidos por outros 6rgaos, apenas analisa a sua viabilidade ambiental,
e nao exclui nem substitui outras Liceneas exigidas pelas Legislae6es Federais,
Estaduais e Municipais com jurisdicao na area.

A empresa respondera civil, penal e administrativamente por danos causados a
vida, a satlde e ao meio ambiente em decorrencia do uso inadequado desta
Licenea.

Caso seja constatada omissao de informa?6es ou uso de afirmag6es falsas ou
inveridicas nos documentos que subsidiaram a emissao desta Licen?a, cabers a
SEMMAS suspender imediatamente a Licen?a e impor multa na forma da
legislaeao ambiental vigente, e denunciar o responsavel fecnico ao respectivo
Conselho de Classe, responsabilizando-o junto com o empreendedor pela multa
e demais medidas punitivas.

0 descumprimento das condig6es aqui estabelecidas implicafa na aplicagao das
penalidades previstas na Legislagao.

As licenpes ficafao automaticamente prorrogadas ate a manifesta?ao da
SEMMAS, desde que sejam requeridas com antecedencia minima de 120
(cento e vinte) dias de expiraeao de seu prazo de validade, conforme Resolugao
CONAMA 237/1997, art 18,§ 4°, e o Decreto Estadual N° 11.235/2008, art.181,
§20.

A validade deste documento 6 de 03 (ties) anos.
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