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LICENÇA UNIFICADA
Portaria SEMUGA:

Publicação no Diário Oficial do Município
www.abare.ba.io.org.br/diarioOficial

Validade:

N° 003/2020
DATA: 19/11/2020
19/11/2023
Empresa/Nome: FELYPE RAUENE S JERICO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI
A SEMUGA - Secretaria Municipal de Gestão Ambiental de Abaré – BA, fundamentada nos
art. 2º e 6º da Resolução CONAMA nº 237/1997; art. 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de
dezembro de 2006 aprovado pelo Decreto Estadual 14.024 de 06 de junho de 2012; Resolução
CEPRAM nº 4.420, de 27 de Novembro de 2015; Política Municipal de Meio Ambiente Lei
n°. 243, de 02 de junho de 2016; e tendo em vista o que consta no PROCESSO N° 2020008/LU, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder LICENÇA UNIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, a
organização FELYPE RAUENE S JERICO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, inscrita
no CNPJ sob nº 38.131.437/0001-37, localizada na Avenida Edésio Tolentino, Centro de
Abaré-BA, para operação de COMÉRICIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
TOTAL DE 50 m³ DE COMBUSTÍVEL, mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos seguintes condicionantes: I. Informar imediatamente à SEMUGA, quando da ocorrência
de vazamentos, promovendo a remediação de toda a área contaminada; II. Direcionar as
correntes dos efluentes gerados nas áreas de abastecimento e descarga para caixa separadora
água/óleo, antes do seu lançamento na rede municipal de coleta, se houver; III. Adotar
medidas e implementar boas práticas operacionais, com vistas a impedir o lançamento de
qualquer tipo de substância odorífica na atmosfera, de modo a evitar transtornos ou danos à
saúde da população vizinha; IV. Realizar apenas descarga selada nas operações de
transferência de combustíveis dos caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, bombeando imediatamente para os
tanques, os combustíveis que eventualmente derramarem quando do descarregamento ; V.
Apenas operar o empreendimento após a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio
e Pânico e o recebimento do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB),
obedecendo todas as exigências de segurança solicitadas e observando os prazos de validade
do atestado de conformidade emitido pelo órgão supramencionado; VI. Manter atualizado e
em local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos,
inspeção da integridade física e estanqueidade dos tanques e o plano de contingências para
situações de perigo e emergências; VII. Manter em local visível ao público, placas de
advertência sobre a periculosidade do material manuseado e com mensagens educativas
voltadas para a segurança ambiental, segurança pessoal, de trânsito e sanitária, conforme
preconiza a Portaria da ANP nº 166, de 05/07/2000; VIII. Manter os procedimentos de
segurança e operar adequadamente o sistema de combate a incêndio, com sinalizações e
equipamentos em perfeito estado de uso e promover treinamentos periódicos de combate a
incêndio e explosões a todos os funcionários, mantendo comprovante (Certificados, Fotos e
listas de presença) para fins de fiscalização. É obrigatória a emissão do certificado de
conclusão; IX. Implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, o Plano
de Emergência Ambiental – PEA (quando couber), o Programa de Educação Ambiental, o
Plano de Controle Ambiental (quando couber); X. Implantar o Programa de
Automonitoramento para postos de combustíveis, conforme o Termo de Referência informado
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pela SEMUGA; XI. Armazenar os resíduos sólidos gerados nas áreas de abastecimento,
banheiros e setor administrativo do posto em recipientes fechados e em área coberta,
encaminhando-os para coleta pelo serviço de limpeza pública municipal, desde que não
estejam contaminados por óleo ou produtos químicos. Priorizar a coleta seletiva, reuso e
reciclagem, sempre que for possível; XII. Promover previamente à reciclagem ou descarte
das embalagens metálicas e plásticas de lubrificantes, o completo escoamento e inutilização,
através de perfuração e amassamento, de modo a evitar a sua reutilização inadequada; XIII.
Implantar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistemas de
detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamentos, corrosão em
tanques subterrâneos e tubulações, e os sistemas de recuperação de vapores e respiros dos
tanques subterrâneos de acordo com as Normas Técnicas da ABNT para Postos Classe II;
XIV. Operar adequadamente caixas separadoras água/óleo, nas áreas de abastecimento de
veículos, devendo ser coletado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reutilização ou
rerrefino em instalação credenciada pela ANP e com Licença Ambiental. Manter em seus
arquivos documentação comprobatória do encaminhamento destes, à disposição para consulta
quando da fiscalização ambiental ao Posto. Estes resíduos deverão ser armazenados de forma
adequada até a sua destinação final; XV. Operar o posto mediante o funcionamento adequado
dos equipamentos e sistemas, conforme recomendações da ABNT, para postos classe II; XVI.
Apresentar relatório à SEMUGA, SEMESTRALMENTE, com o cumprimento de cada um
dos condicionantes desta licença; XVII. Apresentar junto à SEMUGA a documentação
contendo as especificações técnicas bem como o ensaio de estanqueidade dos tanques
ecológicos, bem como a documentação com especificação técnica para os demais
equipamentos que compõe o Sistema de Armazenamento Subterrâneo de combustível
(PRAZO: 60 dias); XVIII. Apresentar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) (PRAZO: 60 dias); XIX. Instalar dois poços de monitoramento na área do
empreendimento, de modo que o retorno seja rápido e eficiente em se tratando de possíveis
vazamentos durante a operação do mesmo (PRAZO: 120 DIAS); XX. Requerer previamente
à SEMUGA a competente licença, no caso de alteração do projeto apresentado. Art. 2.º - Esta
licença aprova a operação do empreendimento, estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos. Art. 3.º - A empresa é responsável pela implementação dos
planos, programas, medidas mitigadoras e acidentes que venham a ocorrer; respondendo civil,
penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente em
decorrência da atividade desenvolvida. Art. 4.º - A renovação desta licença, se necessário,
deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu
prazo de validade. Art. 5.º - A SEMUGA, mediante decisão motivada, poderá modificar as
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente
licença, quando ocorrer: violação ou inadequação de quaisquer condicionantes e normas
legais e/ou cumprimento de prazos acima determinados; omissão ou falsa descrição de
informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Art. 6.º - Esta Licença referese à análise de viabilidade ambiental de competência da SEMUGA - Secretaria Municipal de
Gestão Ambiental de Abaré – BA, 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. 7.º - Esta Licença, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, deverão ser mantidos disponíveis
à fiscalização dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Art. 8.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

_____________________________
Wilson Simonal dos Santos
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Port. Nº 123/2019
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