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Atos Administrativos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 03/2020
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDES no exercício da competência delegada pela Lei nº 458/2014 regulamentada pelo
Decreto Municipal n° 990/2013 e tendo em vista o que consta no Processo nº 007/2019. RESOLVE: Art. 1º - Conceder a RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA, Postos de Venda de Gasolina e Outros Combustíveis (E3.4) em conformidade com a Resolução do Conselho Estadual de
Meio Ambiente - CEPRAM nº 4.579/2018, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao requerente TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrito
no CNPJ sob n° 08.846.166/0001-35, para operar o empreendimento denominado POSTO TINHARÉ, destinado a atividade de venda de combustíveis
(gasolina e diesel) e lubrificantes, com capacidade de armazenamento de 30m3 para gasolina comum e aditivada (4 Bicos) e 15m³ Óleo Diesel B S10 –
comum (1 Bico), contemplando o abastecimento de veículos automotivos e lanchas, na ZONA BEIRA RIO (ZBR) de acordo com a Lei de Ordenamento da
Ocupação e do Uso do Solo Municipal, Lei Nº 167 de 14 de Dezembro de 2004, localizado na Av. Beira Mar, S/N, Centro, município de Cairu/BA, CEP
45.420-000, sob as coordenadas geográficas (Datum WGS 84): 13°29’15.5’’Sul / Longitude 039º02’34.2’’Oeste, mediante o cumprimento da legislação
vigente e das seguintes condicionantes ambientais: I - Manter os equipamentos e sistema de abastecimento instalados em conformidade com as NBR’s
13312, 13785 e 13786; II - Inspecionar periodicamente o funcionamento da caixa separadora água e óleo e coletar a parte oleosa em vasilhames
adequados, acondicionado adequadamente para descarte por empresa especializada apresentando anualmente, documentação comprobatória da correta
destinação; III - Manter as canaletas da ilha de abastecimento limpas e direcionadas à caixa separadora água/óleo; IV - Realizar limpeza periódica da
câmara de contenção das descargas seladas conforme NBR 13786/97; V - Apresentar anualmente laudo de análise do efluente da caixa separadora de
água e óleo, a fim de averiguar a eficiência da mesma. Deverá ser realizado por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), sendo os seguintes compostos analisados: óleos e graxas; VI – Realizar descarga selada dos combustíveis dos caminhões para
os tanques subterrâneos, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, mantendo as câmaras de contenção permanentemente limpas e secas,
bombeando imediatamente para os tanques, os combustíveis que eventualmente derramarem quando do descarregamento; VII - Informar, imediatamente
a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – SEDES, a ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação de toda a área contaminada, conforme
descrito no Plano de Emergência Ambiental (PEA); VIII - Executar a coleta dos resíduos sólidos gerados nas áreas de abastecimento, banheiros,
lanchonete e setores administrativos do posto, em recipientes fechados e disponibilizados em instalação própria na testada do empreendimento (via
principal) para a coleta por parte do sistema de limpeza urbana da Sede Municipal, desde que não estejam contaminados por óleo ou produtos químicos;
IX – Manusear o tanque subterrâneo de combustível, de acordo com as recomendações contidas na NBR 13.781 da ABNT; X – Manter os procedimentos
de segurança e operar adequadamente o sistema de combate de incêndio, com sinalizações e equipamentos em perfeito estado de uso e promover
treinamentos periódicos de combate a incêndio e explosões a todos os funcionários; XI - Apresentar documentação que comprove a capacidade de novos
funcionários para atuarem em incidentes e procedimentos emergenciais, sempre que contratados; XII – Manter sempre atualizado, em local visível e de
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fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva dos equipamentos, inspeção de integridade física e estanqueidade dos tanques e o plano de
contingência para situações de risco e emergência, enviando cópia deste documento anualmente a SEDES; XIII – Manter o nível de ruídos conforme
estabelecem as normas técnicas da ABNT NBR 10151 e 10152, bem como a Lei Municipal nº 317/2010 ou outra que venha a substituí-la; XIV – Executar
os programas e planos relacionados a saúde e segurança dos trabalhadores (PCMSO e PPRA), priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de
risco, e quando necessário, efetuar as medidas de proteção individual, incluindo, diminuição do tempo de exposição e utilização de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI, conforme Norma Regulamentadora Nº 06 do Ministério do Trabalho (NR 06); XV - Manter o uso obrigatório de EPI’s pertinentes
para os empregados envolvidos na área de abastecimento, conforme Norma Regulamentadora Nº 06 (NR 06); XVI - Disponibilizar no empreendimento, em
local de fácil acesso, o PCMSO e o PPRA para possível fiscalização; XVII - Manter atualizados o Plano de Emergência Ambiental (PEA), Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme previsto na Norma Regulamentadora 09 (NR-09) e o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), conforme previsto na Norma Regulamentadora 07 (NR-07) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); XVIII - Manter os
extintores em todo empreendimento conforme NBR 12693/93; XIX – Apresentar a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de 90
(noventa) dias; XX - Realizar descarga selada dos combustíveis dos caminhões para os tanques subterrâneos, de acordo com as Normas Técnicas da
ABNT, mantendo as câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, bombeando imediatamente para os tanques, os combustíveis que
eventualmente derramarem quando do descarregamento; XXI - Afixar no local do empreendimento de fácil visibilidade, 01 (uma) placa para divulgação da
Licença Ambiental Municipal com dimensões 1,50m (um metro e meio) x 1,0m (um metro) - no prazo de 30 (trinta) dias - e mantida até o prazo de sua
vigência, com as seguintes informações: Autoridade licenciadora (com seus respectivos contatos), identificação do empreendedor com CNPJ, nome do
empreendimento, tipo, número e prazo da licença ambiental, bem como, o número do processo Administrativo que deu origem a mesma. Art 02º Requerer previamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Cairu a competente licença para qualquer alteração que venha a
ocorrer no projeto hora licenciado, conforme Decreto Municipal nº 990/2013 e Lei 458/2014. Art. 03º - Apresentar o relatório do cumprimento das
condicionantes no final do primeiro ano vigente da licença. Art. 04º - O não cumprimento das condicionantes estabelecidas implica na aplicação das
medidas cabíveis. Art. 05º - Conforme Lei Municipal nº 458 de 02 de setembro de 2014, o responsável pelo empreendimento deverá requerer a
Renovação de sua Licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade. Art. 06º - Manter a licença
ambiental juntamente com a Licença da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, do contrário a primeira não terá valor. Art.
07º - Estabelecer que esta licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes acima citadas sejam mantidos
disponíveis à fiscalização da SEDES, INEMA, IBAMA e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. Art. 08º - Esta licença
entrará em vigor a partir do dia 12 de agosto de 2020.
Cairu(BA), 11 de agosto de 2020.
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