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Atos Administrativos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO – LAMR
Portaria:
Publicação
Validade: 02 anos
0010/2022
19/09/2022
19/09/2024
Requerente: A4 AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA
A Prefeitura Municipal de Guaratinga-Ba, por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Turismo, no exercício da competência que lhe foi delegada
pela Lei estadual nº 7.799/01, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 7.971/01 e
em conformidade com o Código Municipal de Meio Ambiente Lei nº 757, de 15 de
Outubro de 2021 e, tendo em vista o que consta no Processo nº 0010/2022, com
Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder com condicionantes, Licença Ambiental Municipal de
Regularização nº 0010/2022, ao empreendimento A4 AGRÍCOLA E PECUÁRIA
LTDA, inscrito no CNPJ:13.120.554/0001-74, para BARRAMENTOS DE TERRA,
Divisão F: Obras Civis, Grupo F2: Barragens e Diques. F2.1: Barragens e Diques
(CONFORME ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CEPRAM nº 4.579/2018),
localizada Fazenda Kitanda, Zona rural do Município de Guaratinga-BA.

Barramentos

Latitude

Longitude

B4- Roda D’água

16°31’24,6’’S

39°48’55,19’’O

B4.1

16°31’29,03’’S

39°48’52,84’’O

B4.2

16°31’37,47’’S

39°49’6,50’’O

B3- Jaqueira

16°32’12,68’’S

39°48’26,36’’O

Art. 2º - Manter esta Licença, bem como as cópias dos documentos
relativas ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponível à
fiscalização da SEMATUR e ao COMDEMA, e dos demais órgãos do Sistema
Estadual e Federal de Administração dos Recursos Ambientais.
Art. 3º - O não cumprimento das condicionantes abaixo resultará em
sanções administrativas como multas e até mesmo o fechamento do
empreendimento com suspensão imediata da atividade e a consequente
cassação da licença ambiental.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Guaratinga-BA, 19 de Setembro de 2022.
________________________________________________________
ANDRE LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto n° 565/2021

CONDICIONANTES
1. Apresentar relatório escrito e fotográfico, que evidencie o fluxo de vazão, no
sentido de evitar o rompimento dos barramentos e garantir o fluxo do curso d'água
para os seguimentos a jusante. (Prazo: durante o período de vigência da licença
ambiental);
2. Manter restaurada a vegetação marginal em torno do córrego, reservatório e
segmentos a montante e jusante dos barramentos; (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental);
3. Realizar manutenção periódica dos dispositivos de segurança e de controle de
vazão como descritos no Plano de Segurança e também algumas recomendações
descritas no presente parecer técnico (Prazo: durante o período de vigência da
licença ambiental);
4. Requerer junto ao INEMA anuência para captação do recurso hídrico,
respeitando os limites de uso definidos, quando couber Prazo: durante o período
de vigência da licença ambiental):
5. Comunicar de imediato a SEMATUR-GUARATINGA a ocorrência de qualquer
acidente resultante das atividades diretas ou indiretas desenvolvidas, que afetem
ou poluam o Meio Ambiente, na área de influência do empreendimento (Prazo:
durante o período de vigência da licença ambiental);
6. Executar e Atualizar o Plano de Segurança para barragens de terra (Prazo:90
dias);
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7. As barragens deverão ser operadas por profissionais treinados e habilitados,
visando garantir os procedimentos adequados de controle dos equipamentos do
sistema de captação, cumprimento da legislação ambiental vigente, bem como
para atuação em procedimentos preventivos e situações de emergência (Prazo:
durante o período de vigência da licença ambiental);
8. Fica vetada a supressão de vegetação na área de influência das barragens,
sem a obtenção junto ao INEMA da pertinente licença ambiental específica para
este fim (Prazo: durante o período de vigência da licença ambiental).
9. Elaborar Plano de Educação Ambiental, incentivando a Educação ambiental no
que tange esclarecimento aos moradores, trabalhadores e comunidade local mais
próxima, sobre práticas conservacionistas e legislação ambiental, apoiar ações de
Educação Ambiental em escolas e associações de moradores da área de
influência do empreendimento (Prazo: durante vigência da licença);
10. Requerer previamente a SEMATUR- GUARATINGA a competente licença, no
caso de alteração de projeto ora apresentado (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental);
11. A não apresentação de quaisquer dos planos e programas listados nestas
condicionantes devem ser devidamente justificados (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental).
12. Cumprir termo de compromisso n°2013.001.000585/TC junto ao Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental).
13. O empreendimento ou seu representante legal será responsabilizado civil e
penalmente por qualquer dano que comprovadamente venha provocar ao Meio
ambiente;
14.

Apresentar

a

SEMATUR-GUARATINGA

Relatório

de

Avaliação

do

Cumprimento dos Condicionantes, contendo o atendimento de cada um dos
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condicionantes estabelecidos (Prazo: 30 dias antes ao vencimento da licença
ambiental).
15. Solicitar a renovação da Licença ambiental simplificada no prazo hábil de até
30 dias do término da sua vigência
16. Apoiar e desenvolver projetos de educação ambiental no município, incluindo
escolas públicas municipais.

________________________________________________________
ANDRE LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto n° 565/2021
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LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO – LAMR
Portaria:
Publicação
Validade: 02 anos
0035/2021
19/09/2022
19/09/2024
Requerente: RP1 AGRONEGÓCIO LTDA; SANTA CLARA AGRONEGÓCIO
LTDA
A Prefeitura Municipal de Guaratinga-Ba, por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Turismo, no exercício da competência que lhe foi delegada
pela Lei estadual nº 7.799/01, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 7.971/01 e
em conformidade com o Código Municipal de Meio Ambiente Lei nº 757, de 15 de
Outubro de 2021 e, tendo em vista o que consta no Processo nº 0035/2021, com
Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder com condicionantes, Licença Ambiental Municipal de
Regularização nº 0035/2021, ao empreendimento RP1 AGRONEGÓCIO LTDA;
SANTA CLARA AGRONEGÓCIO LTDA, inscrito nos CNPJ: 11.702.664/000119/11.356.671/0001-06, para BARRAMENTOS DE TERRA, Divisão F: Obras
Civis, Grupo F2: Barragens e Diques. F2.1: Barragens e Diques (CONFORME
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CEPRAM nº 4.579/2018), localizada Fazenda
Conjunto Independência, Zona rural do Município de Guaratinga BA.

Barramentos

Latitude

Longitude

B1

16° 32.383° S

39° 43.368' 0

B2

16° 32.25 S

39° 43.401 O

B3

16° 31.700' S

39° 43.411'0

B4

16° 31.798' S

39°43.912'0

B5

16° 31.808' S

39°43.942'0

B6

16° 31.707' S

39° 43.971' 0

B7

16° 31.914 S

39° 43.944° 0

B8

16° 31.959' S

39° 44.034' 0

BO

16° 32.116' S

39° 43.812' 0

Art. 2º - Manter esta Licença, bem como as cópias dos documentos
relativas ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponível à
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fiscalização da SEMATUR e ao COMDEMA, e dos demais órgãos do Sistema
Estadual e Federal de Administração dos Recursos Ambientais.
Art. 3º - O não cumprimento das condicionantes abaixo resultará em
sanções administrativas como multas e até mesmo o fechamento do
empreendimento com suspensão imediata da atividade e a consequente
cassação da licença ambiental.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaratinga-BA, 19 de Setembro de 2022.
________________________________________________________
ANDRE LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto n° 565/2021

CONDICIONANTES
1.Apresentar relatório escrito e fotográfico, que evidencie o fluxo de vazão, no
sentido de evitar o rompimento dos barramentos e garantir o fluxo dos cursos
d'água para os seguimentos a jusante. (Prazo: durante o período de vigência da
licença ambiental);
2. Manter restaurada a vegetação marginal no torno do córrego, reservatório e
segmentos a montante e jusante dos barramentos; (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental);
3. Realizar manutenção periódica dos dispositivos de segurança e de controle de
vazão, como mostra algumas recomendações descritas no presente parecer
técnico Prazo: durante período de vigência da licença ambiental);
4. Apresentar relatório escrito e fotográfico que evidencie a estabilidade e
segurança dos barramentos (Prazo: durante o período de vigência da licença
ambiental);
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5. Requerer junto ao INEMA anuência para captação do recurso hídrico,
respeitando os limites de uso definidos e apresentar Outorga de capação (Prazo:
Imediato);
6. Apresentar Plano de Segurança para barragens de terra e Plano de Controle
Ambiental (PCA) (Prazo: 90 dias);
7. Apresentar documentos do Representante legal (Prazo: Imediato);
8. Apresentar Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD); Cadastro técnico Federal (CTF); As
barragens deverão ser operadas por profissionais treinados e habilitados, visando
garantir os procedimentos adequados de controle dos equipamentos do sistema
de captação, cumprimento da legislação ambiental vigente, bem como para
atuação em procedimentos preventivos e situações de emergência (Prazo:
durante o período de vigência da licença ambiental);
10. Adicionar placas nos acessos principais da propriedade e também nos
barramentos, formando os riscos e a proibição da caça e pesca (Prazo: durante o
período de vigência da licença ambiental);
11. Comunicar de imediato a SEMATUR-GUARATINGA a ocorrência de qualquer
acidente resultante das atividades diretas ou indiretas desenvolvidas, que afetem
ou poluam o Meio Ambiente, na área de influência do empreendimento (Prazo:
durante o período de vigência da licença ambiental);
12. Fica vetada a supressão de vegetação na área de influência das barragens,
sem a obtenção junto ao INEMA da pertinente licença ambiental específica para
este fim (Prazo: durante o período de vigência da licença ambiental);
13. Caso haja proliferação de macrófitas na água das barragens, deve ser
providenciado, imediatamente, a limpeza no sentido de evitar problemas
operacionais na captação e adução de água (quando outorgada pelo INEMA),
destinando de forma apropriada o volume vegetal removido, priorizando o
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aproveitamento da matéria orgânica, como composto de adubação de solo,
através de processos de compostagem (Prazo: durante o período de vigência da
licença ambiental);
14. Apresentar e Executar Plano de Recuperação Ambiental (Prazo: durante o
período de vigência da licença ambiental);
15. Anuência do setor de obras ou infraestrutura do Município de Guaratinga para
analisar e validar as estruturas já implantadas (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental):
16. Elaborar Plano de Educação Ambiental, incentivando a Educação ambiental
no que tange esclarecimento aos moradores, trabalhadores e comunidade local
mais próxima, sobre práticas conservacionistas e legislação ambiental, apoiar
ações de Educação Ambiental em escolas e associações de moradores da área
de influência do empreendimento Prazo: durante vigência da licença);
17. Requerer previamente a SEMATUR- GUARATINGA a competente licença, no
caso de alteração de projeto ora apresentado (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental);
18.A não apresentação de quaisquer dos planos e programas listados nestas
condicionantes devem ser devidamente justificados (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental).
19. Cumprir termo de compromisso n°2017.001.106464/TC junto ao Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) (Prazo: durante o período de
vigência da licença ambiental).
20.O empreendimento ou seu representante legal será responsabilizado civil e
penalmente por qualquer dano que comprovadamente venha provocar ao Meio
ambiente;
21.

Apresentar

a

SEMATUR-GUARATINGA

Relatório

de

Avaliação

do

Cumprimento dos Condicionantes, contendo o atendimento de cada um dos
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condicionantes estabelecidos (Prazo: 30 dias antes ao vencimento da licença
ambiental).
22. Solicitar a renovação da Licença ambiental simplificada no prazo hábil de até
30 dias do término da sua vigência.
23. Apoiar e desenvolver projetos de educação ambiental no município, incluindo
escolas públicas municipais.

________________________________________________________
ANDRE LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto n° 565/2021
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Portaria:
Publicação
Validade: 02 anos
006/2020
19/09/2022
19/09/2024
Requerente: NACIONAL DE GRAFITE LTDA
A Prefeitura Municipal de Guaratinga-Ba, por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Turismo, no exercício da competência que lhe foi delegada
pela Lei estadual nº 7.799/01, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 7.971/01 e
em conformidade com o Código Municipal de Meio Ambiente Lei nº 757, de 15 de
Outubro de 2021 e, tendo em vista o que consta no Processo nº 006/2020, com
Parecere Técnico e do ICMBio favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder com condicionantes, Licença Ambiental Municipal de
Regularização nº 006/2020, ao empreendimento NACIONAL DE GRAFITE
LTDA, inscrito no CNPJ: 21228861/0023-07, para MINA FAZENDA CABOCLOEXTRAÇÃO DE GRAFITE, DIVISÃO B: MINERAÇÃO, Grupo B4: Minerais
Utilizados

na

Feldspato,

Indústria,

Grafita,

B4.4-Andalusita,

Moscovita,

Pegmatito,

Anfibólios,
Quartzito

Caulinita,

Coríndon,

Serpentinito,

Silex,

Vermiculita, Wollastonita, Xisto e Zirconita, Dentre Outros, Para Uso Industrial
Não Especificado Anteriormente. (Conforme Anexo único, da Resolução
CEPRAM Nº 4.579/2018), localizada Fazenda Provisão, zona rural do povoado de
Monte Alegre, Município de Guaratinga-BA, coordenadas geográficas -16,343° / 39,848°.
Art. 2º - Manter esta Licença, bem como as cópias dos documentos
relativas ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponível à
fiscalização da SEMATUR e ao COMDEMA, e dos demais órgãos do Sistema
Estadual e Federal de Administração dos Recursos Ambientais.
Art. 3º - O não cumprimento das condicionantes abaixo resultará em
sanções administrativas como multas e até mesmo o fechamento do
empreendimento com suspensão imediata da atividade e a consequente
cassação da licença ambiental.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaratinga-BA, 19 de Setembro de 2022.
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________________________________________________________
ANDRE LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto n° 565/2021

CONDICIONANTES
1. Limitar a extração mineral, conforme apresentado no Projeto básico,
protocolado na Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e turismo de
Guaratinga (SEMATUR), tendo como referência as coordenadas geográficas em
anexo no memorial descritivo. (Prazo: Durante a vigência da licença);
2. Manter atualizado e executar Plano de Recuperação de Área Degradada
apresentado (Prazo: Durante a vigência da licença);
3. Manter atualizado e executar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(Prazo: Durante a vigência da licença);
4. Dispor adequadamente todos os resíduos sólidos gerados (embalagens de
alimento, copos descartáveis entre outros), inclusive os domésticos, de acordo
com a classificação da NBR n°10.004/04 da ABNT, responsabilizando-se pelo
armazenamento, coleta e transporte para destino final adequado (durante
implantação/operação da atividade);
5. Apresentar, quando da renovação desta licença, Plano de Fechamento
atualizado, contemplando as

alternativas de uso futuro das áreas impactadas,

acompanhado de cronograma físico (Prazo: durante o período de vigência da
Licença);
6. Armazenar a parte orgânica do solo, a estéril e os resultados da lavra seletiva
de forma a evitar o processo erosivo, com plantio de vegetação, entre outras
medidas que se façam necessárias. Tal material deve ser utilizado na
recomposição do terreno das margens (Prazo: Durante a vigência da licença);
7. Cumprir especificamente, no que couber, as 22 Normas Regulamentadoras de
Mineração – NRM propostas na Portaria DNPM 237/2001, alterada pela Portaria
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DNPM 12/2002, PORTARIA ANM Nº 751, DE 10 DE MARÇO DE 2021 (Prazo:
Durante a vigência da licença);
8.Adquirir mudas de espécies nativas e frutíferas e mantê-las em local disponível
para utilização na revegetação da área. Apresentar a comprovação (Prazo: até 06
meses após a emissão da licença ambiental);
9.Fica proibido o descarte/expurgo de materiais de qualquer origem nas áreas de
influência direta e indireta da extração, sem a devida destinação (Prazo: durante a
vigência da licença);
10.Dispor o rejeito e/ou “bota-fora”, em pilha, seguindo parâmetros da Norma
Técnica NBR-13029 (Prazo: durante o período de vigência da Licença);
11.Respeitar a vegetação existente, fica proibida qualquer supressão vegetal sem
a devida autorização do órgão competente (Prazo: Durante a vigência da licença);
12.Respeitar os limites da reserva legal e das áreas de preservação permanente,
promovendo seu isolamento (Prazo: durante o período de vigência da licença);
13.Usar técnicas de conservação do solo na implantação da atividade (Prazo:
durante o período de vigência da licença);
14.Controlar os níveis de emissão de vibração, de ruídos e de poeira
(particulados) pelas máquinas, mediante regulagem rotineira dos equipamentos e
instalações, cumprindo rigorosamente as normas de proteção individual dos
funcionários (Norma ABNT NBR 10.151). (Prazo: durante implantação/operação
da atividade);
15.Colocar placa fixada na entrada do empreendimento com nome do
empreendedor, nome do responsável técnico, número do processo ANM, nome e
número do Título Autorizativo da Licença Ambiental (Prazo: 60 (sessenta) dias);
16.Transportar o minério em veículo devidamente equipado, monitorado e em
perfeitas condições de transporte, trânsito e segurança, nunca ultrapassando a
velocidade oficialmente estabelecida e a sua capacidade instalada de carga, a
qual deve estar sempre bem acondicionada e coberta com lona que evite o
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transbordo e/ou quedas do minério nas estradas (Prazo: durante o período de
vigência da Licença);
17.Colocar placas de sinalização e advertência em pontos estratégicos dentro e
fora da área de trabalho, principalmente nas interseções dos acessos com as
rodovias, para alertar quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados. Os
dispositivos de sinalização devem ser mantidos em perfeito estado de
conservação. (Prazo: Durante a vigência da licença);
18. Implantar Mapa de Risco na área de abastecimento dos veículos em área de
fácil observação.

Motivo: O Mapa de Risco aponta os locais mais vulneráveis

dentro do empreendimento, bem como os tipos de riscos mais evidentes,
tornando assim uma forma de atentar e prevenir possíveis danos;
19.Fica proibido o armazenamento e a troca de óleo lubrificante e diesel no local
da atividade da lavra do minério, bem como a lavagem de equipamentos,
máquinas, caminhões e carregadeiras, devendo o mesmo ser executado em
locais habilitados (Prazo: Durante a vigência da licença);
20.Elaborar Plano de Educação Ambiental, incentivando a Educação ambiental no
que tange esclarecimento aos moradores, trabalhadores e comunidade local mais
próxima, sobre práticas conservacionistas e legislação ambiental, apoiar ações de
Educação Ambiental em escolas e associações de moradores da área de
influência do empreendimento (Prazo: 60 dias da emissão da licença);
21.Fornecer aos funcionários os EPI’s (equipamentos de proteção individual)
adequados e compatíveis com exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido
uso, conforme o estabelecido na Norma Regulamentadora NR-6 do Ministério do
Trabalho e Emprego (Prazo: durante o período de vigência da Licença);
22.Manter as plantas e desenhos referentes ao processo e equipamentos
utilizados no processo de lavra do minério, arquivados e atualizados, para fins de
fiscalização ambiental (Prazo: Durante a vigência da licença);
23.Contratação de pessoal, preferencialmente, das localidades do município de
Guaratinga, Ba.
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24. Para utilização de poço artesiano, a água utilizada deste, deve ser alvo de
outorga ou dispensa de outorga emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (INEMA) (Prazo: durante a vigência da LMS)
25.Comunicar de imediato a SEMATUR a ocorrência de qualquer acidente
resultante das atividades diretas ou indiretas desenvolvidas, que afetem ou
poluam diretamente o meio ambiente, na área de influência do empreendimento;
26.Elaborar, apresentar e efetivar a implementação do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com base nos riscos à saúde dos
trabalhadores envolvidos no processo produtivo, objetivando a promoção e
preservação da saúde dos mesmos. (Prazo: 90 (noventa) dias);
27. Comunicar previamente a SEMATUR, no caso de alteração do projeto
apresentado (prazo: Durante a Licença);
28.Apresentar o pedido da renovação da licença ambiental do referido
empreendimento, no período de 60 dias antes do vencimento da licença
29. O empreendimento ou seu representante legal será responsabilizado civil e
penalmente por qualquer dano que comprovadamente venha provocar ao Meio
Ambiente;
30. Elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
ocasionadas pelo empreendimento;
31. Elaborar um projeto de revegetação para recuperação das Áreas de
Preservação Permanente (APP) das margens de rios e suas nascentes;
32. Realizar a destinação adequada do rejeito e recuperação da área de
exploração da mina;

33. Realizar adequadamente a destinação final dos resíduos sólidos e efluentes
líquidos;
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34.Elaborar um Plano de Educação Ambiental visando a conscientização
ambiental de todos os envolvidos, assim como a comunidade local.
35. Apoiar e desenvolver projetos de educação ambiental no município, incluindo
escolas públicas municipais.

________________________________________________________
ANDRE LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto n° 565/2021
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