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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 

SEC. DE DESENV., TURISMO E MEIO AMBIENTE 
Rua Boninal, 217, 1° Andar, Arthur Alves, Tel (75) 3331‐1558, CEP 46.900‐000 
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PORTARIA SEMMA 009/2022     

LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA 

 
 

Empresa: ALMEIDA & ALMEIDA CONSTRUCAO E MANUT. ELETRICA LTDA 
Nome Fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELETRICA 
LTDACNPJ:23.124.206/0001-29 
N°Processo:2021.040 -LU                                           Publicação: 16/09/2022 
Validade: 2(DOIS)ANOS Vencimento:16/09/2024 

 
 

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE DE 
SEABRA, BAHIA, conforme competência que lhe foi atribuída pelo artigo 159° da 
Lei Estadual n° 10.431/2006, alterada pela Lei Estadual 12.377/2011, 
Regulamentada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012, alterado pelo Decreto 
Estadual n° 15.682/2014, de acordo com a Lei Complementar n° 140 de 08 de 
dezembro de 2011 e da Resolução Cepram n° 4.327/2013, alterada pela Resolução 
Cepram n° 4.579/2018, e a Lei Municipal n° 498/2013, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 301/2014, tendo em vista o que consta no Processo de Licença 
Unificada n° 2022.040-LU, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Conceder a LICENÇA UNIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
ALMEIDA & ALMEIDA CONSTRUCAO E MANUT. ELETRICA LTDA, C.N.P.J n° 
23.124.206/0001-29, situada na Rua Ana Nery nº 686, Centro, Seabra, zona urbana 
deste município, para a operação da atividade de Construção de Estações e 
Redes de Distribuição de Energia Elétrica > 69Kv, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e das seguintes condicionantes:  
 
 
I. Comprovar dentro de um ano execução dos planos e programas apresentados 
para obtenção desta licença; 
 
II. Realizar a destinação dos resíduos sólidos recicláveis para iniciativa local de 
reciclagem e apresentar anualmente a comprovação da coleta destes, contendo no 
registro a quantidade, data de coleta e destinação final; 
 
III. Informar imediatamente a SEMMA qualquer acidente ou ação que degrade ou 
polua, direta ou indiretamente o meio ambiente em área direta ou indireta de 
influência do empreendimento, resultante das atividades de operação; 
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IV. O empreendimento deverá estar de acordo com a Legislação Ambiental Federal, 
Estadual e Municipal, sendo que todos os critérios deverão ser fiscalizados pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, INEMA ou outro órgão de competência 
comprovada; 
 
V. Manter os planos e programas de controle e prevenção de riscos ambientais e 
saúde ocupacional atualizados anualmente, realizando o cronograma de 
treinamento previsto;  
 
VI. Fornecer e exigir o uso de imediato aos funcionários dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s, adequados e compatíveis com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, Norma Regulamentadora – NR 06 de 08/ 
06/1978; 
 
VII. Promover treinamentos de trabalho em altura a todos os funcionários, Norma 
Regulamentadora – NR 35 de 23/03/2012; 
 
VIII. Promover treinamentos de segurança em instalações e serviços em 
eletricidade a todos os funcionários, Norma Regulamentadora – NR 10 de 
08/06/1978; 
 
IX. Manter na área de influência do empreendimento equipamentos e dispositivos 
de atendimentos a emergências que garantam a segurança dos funcionários; 
 
X. Coletar sistematicamente todo tipo de resíduo, lixo gerado pelos funcionários 
envolvidos na área operacional do empreendimento, dando ao mesmo destino 
adequado, encaminhando para o depósito municipal, ficando expressamente 
proibida a sua queima; 
 
 
Art. 2°-O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada assegurada o 
princípio do contraditório ressalvadas as situações de emergência, poderá a 
qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas de controle, adequação 
do empreendimento, suspender ou cancelar a licença expedida, quando ocorrer 
entre outros:  
 
I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou infração as normas 
legais ou  
 
II. Superveniência de graves riscos ambientais ou à saúde. 
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Art. 3° - O licenciamento ambiental não exime o empreendedor da obrigatoriedade 
do cumprimento das normas aplicáveis às atividades envolvidas, no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, estando submetido à fiscalização dos 
órgãos competentes. 

 
 
Art. 4° - Toda e qualquer alteração referente às atividades deverá ser comunicada 
por escrito à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente 
– SEMMA, para análise e deliberação, bem como qualquer acontecimento que 
ofereça risco à saúde e ao meio ambiente em todos os seusaspectos. 
 
 
Art. 5° - Manter a licença ambiental, bem como as cópias dos documentos relativo 
ao cumprimento das condicionantes estabelecidas, disponível a fiscalização dos 
órgãos competentes. 

 
 
Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Seabra-BA, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 

João Evangelista de Souza 
Secretário Municipal de Desenv., Turismo e Meio Ambiente 


