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LICENÇA UNIFICADA 

PORTARIA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO 
VALIDADE 

N° 130/2018  11/04/2018 03 ANOS 

EMPRESA/NOME:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

 
A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Oliveira dos Brejinhos, no exercício da competência que lhe foi 

delegada pela Lei municipal complementar n° 94/2017, de 24 de outubro de 2017, com a Lei nº 12.377 de 28 

de dezembro de 2011, que altera a Lei nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto 

Estadual n.º 14.032 de 15 de junho de 2012, que altera a Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006 e, tendo 

em vista o que consta do Processo nº 2018-26/TEC/LU-42com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Conceder LICENÇA UNIFICADA, válida pelo prazo de 03 (TRÊS) anos a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, inscrita no CNPJ sob nº 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery 

de Sant’Ana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos-BA, construção de barragem para abastecimento público,nas 

coordenadas, 8636850, 72751, zona rural, Faz. Cachoeira, Município de Oliveira dos Brejinhos, Estado da 

Bahia, mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes: Condicionantes da 

Licença Ambiental:  

  

I. Requerer previamente à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo a competente licença, no caso 

de alteração do projeto inicial apresentado; 

II. Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto apresentado á Secretaria de 

Meio Ambiente e Turismo; 

III. Executar e apresentar relatórios das etapas com registro fotográfico a cada 03 meses o Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD) apresentado à Secretaria de Meio Ambiente e 

Turismo;  

IV. Utilizar obrigatoriamente no horário de trabalho todos os equipamentos de proteção individual de 

acordo com as normas da ABNT, tais como: botas, luvas, capacetes, óculos, abafadores de ruídos, 

máscara de poeira, etc.;  

V. Selecionar uma área com dimensões adequadas para a estocagem temporária de solo fértil 

(reaproveitamento), obedecendo aos critérios topográficos e escoamento da drenagem. (Prazo: 12 

meses)*; 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
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VI. Não utilizar jamais o método das queimadas, evitando assim a degradação das camadas 

superficiais do solo;  

VII. Atender os seguintes aspectos relacionados á saúde e segurança dos trabalhadores; a) elaborar e 

implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do trabalho que priorize medidas 

preventivas de caráter coletivo, envolvendo treinamento e capacitação, conforme normas definidas 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) adotar nas situações em que se 

fizerem necessárias medidas de correção, a seguinte ordem de prioridade; 1) eliminação da 

fonte de risco; 2) controle de risco na fonte; 3) controle do risco no meio ambiente de 

trabalho; 4) adoção de medidas de proteção individual, incluindo diminuição do tempo de 

exposição e utilização de equipamentos de proteção individual – EPI, estes contemplando, 

quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 

completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; 

VIII. Cumprir e executar os seguintes planos: Plano de Emergência Ambiental (PEA), Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Construção Civil (PGRSCC) Secretaria de Meio Ambiente;  

IX. Fica proibido a disposição aleatória e/ou a queima a céu aberto de resíduos industriais e 

domésticos;  

X. Localizar o(s) “bota(s)-fora(s)” nas proximidades das Frentes de serviços acompanhando a 

inclinação do terreno, obtendo uma estabilidade natural com a deposição dos fragmentos de forma 

gradacional de maiores dimensões na base da pilha para receber os fragmentos menores, de 

forma que o(s) bota(s)-fora(s) devem ser dispostos em pilha de base quadrada e baixa altura com 

o objetivo de evitar o acúmulo desordenado e caótico do rejeito na superfície do terreno; 

XI. Acondicionar o lixo gerado em recipiente apropriado, em local coberto, encaminhando-o para o 

Aterro Sanitário municipal; 

XII. Instalar placas de sinalização orientativa e de advertência em pontos estratégicos dentro e fora da 

área de trabalho para alerta quanto a trafego de veículos de transporte, desmonte e carregamento;  

XIII. Respeitar a Área de Reserva Legal e sinalizar com placas; 

XIV. Realizar a retirada da vegetação de acordo com o avanço da obra em cada etapa, retirando 

inicialmente, o material vegetativo misturando juntamente com todo o resto da vegetação, para que 

se incorpore ao solo a ser preservado;  

XV. Realizar após o final da obra o reafeiçoamento topográfico da área, formando uma nova topografia, 

onde seja possível a utilização da área como pastagem e que a recomposição do perfil topográfico 

fique o mais próximo do original;  

XVI. Buscar alternativas para utilização racional dos rejeitos, não aproveitados, visando evitar e/ou 

minimizar a geração de resíduos;  

XVII. Cobrir caminhões/caçambas quando do transporte do material particulado; 

XVIII. Informar mediante a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, quando ocorrência de acidente 

ambiental; 

XIX. Implantar programas periódicos de manutenção dos veículos e equipamentos que circulam na 

obra; 

XX. Usar somente transportes legalmente documentados e seguir toda legislação de trânsito; 

XXI. Fica terminantemente proibido a exploração de espécies florestais protegidas pelo IBAMA 37 N de 

03.04.92, pela Resolução CEPRAM n° 1.009 de 06.12.1994, pela Portaria IBAMA n° 113 de 

21.12.95 e pela Instrução Normativa do IBAMA n° 147 de 10.01.07; 

XXII. Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, assim como realizar a divulgação 

Programa de Educação Ambiental para os trabalhadores das ações dos programas e a 

importância da preservação dos recursos naturais; 

XXIII. Comparecer à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, quando da Renovação da Licença 

Ambiental,com antecedência mínima de 120 (Cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de 
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validade, de acordo com a Lei Estadual 10.431/2006 regulamentada pelo Decreto 14.024/2012; 

XXIV. Estabelecer que a licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 

condicionantes acima citados, sejam mantidos e disponíveis à fiscalização da Secretaria de Cultura 

e Meio Ambiente e aos demais órgãos Estadual e Federal; 

 

Art. 2º. Esta licença refere-se a análise de viabilidade ambiental de competência do órgão Ambiental 

Municipal, 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. Manter esta licença e documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes ora estabelecidos, 

disponíveis aos órgãos fiscalizadores, bem com livre acesso às áreas de lavra e atividades relacionadas 

ao empreendimento.  

 

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

 

 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 11 de Abril de 2018. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Carlos Augusto Ribeiro Portela 

                                                                                  Prefeito 

 

 

__________________________________________________ 

Valdinei Pires Pereira Gonçalves 

Secretário de Meio Ambiente e Turismo 
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