
 

1 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 006, de 28 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – 

RESIDENCIAL SOLAR BARREIRAS II. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0398/TEC/LS-0033, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., 

Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.06.316.878/0001-17, com 

endereço à Av. Getúlio Vargas, Nº3217, bairro Santa Mônica, município 

de Feira de Santana – BA, CEP: 44.077-005, para localização, 

implantação e operação atividade de Construção Civil, empreendimento 

de habitação de interesse social – Programa Federal Minha Casa Minha 

Vida – Residencial Solar Barreiras II, a se localizar próximo à Rodovia 

BA 447 (sentido Angical), bairro Buritis, ao lado do Loteamento Firenzi, 

zona urbana, nesta cidade de Barreiras - BA, (Coordenadas UTM: X: 23 

L 0506095 / Y: 8660540), composto de 492 (quatrocentos e noventa e 

duas) unidades habitacionais na tipologia Casa Sobreposta de 02 

pavimentos independentes (térreo e mais um), a ser implantado em uma 

área total de 50.611,78 m
2
 (cinqüenta mil, seiscentos e onze metros 

quadrados e setenta e oito centímetros quadrados), equivalente a 05ha 

06a 12ca (cinco hectares, seis ares e doze centiares), mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Atender ao Código de Urbanismo e Obras do município de Barreiras e 

à legislação ambiental pertinente;  

II – Apresentar à SEMMAS, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, projeto 

que contemple todo o sistema de drenagem de águas pluviais, inclusive 

destino final; 

III – Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica em local adequado, 

devidamente acondicionados, para serem recolhidos pelo serviço de 

limpeza pública; 

IV – Apresentar à SEMMAS e implementar: a) projeto paisagístico na área 

do empreendimento, procurando enriquecer a vegetação com espécies 

nativas de porte maior que a altura das edificações, e observando o 

disposto na Resolução CONAMA n° 010/1988 com relação ao plantio de 

árvores em pelo menos 20% da área do terreno; b) programa de 

educação ambiental acompanhado do cronograma de execução, voltado 

para os funcionários e os futuros moradores do residencial, contemplando 

a necessidade da segregação dos resíduos na fonte e o 

acondicionamento adequado dos mesmos; c) aprovação técnica da 

EMBASA para o projeto do sistema de esgotamento sanitário; Prazo: 120 

(cento e vinte) dias;  

V – Implantar as redes de abastecimento de água potável, de distribuição 

de energia e iluminação pública, conforme estabelecido nas Cartas de 

Viabilidade dos órgãos competentes; 

VI – Apresentar autorização do órgão competente para implantação da 

pista de desaceleração, acostamento e acesso; 

VII – Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como, 

os resíduos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o transporte 

para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em corpos 

hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem à máxima 

redução na geração de entulho, assim como a recuperação, reutilização e 

reciclagem deste material; 

VIII – Apresentar a SEMMA, antes do início das obras de implantação do 

empreendimento, projeto para o canteiro de obras com infra-estrutura 

provisória adequada, destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

IX – Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em 

pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 

máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do 

empreendimento; 

X – Implantar todos os equipamentos públicos pactuados com a Prefeitura 

Municipal de Barreiras e Caixa Econômica Federal; 

 

XI – Para implantação da obra, o empreendedor deverá obedecer às 

seguintes Leis Municipais: n° 651/2004 – “Institui o Plano Diretor Urbano 

de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão e dá outras 

providências.”; n° 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do Perímetro 

Urbano do Município de Barreiras.”; n° 647/2004 – “dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

XII – Deverá utilizar um percentual superior a 60% de trabalhadores 

residentes na cidade de Barreiras, quando na fase de implantação do 

empreendimento; 
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XIII – Requerer nova licença à SEMMA, para qualquer alteração que 

venha ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do 

vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

PORTARIA SEMMA Nº 007, de 28 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – 

RESIDENCIAL SOLAR BARREIRAS III. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0399/TEC/LS-0034, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., 

Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.06.316.878/0001-17, com 

endereço à Av. Getúlio Vargas, Nº3217, bairro Santa Mônica, município 

de Feira de Santana – BA, CEP: 44.077-005, para localização, 

implantação e operação atividade de Construção Civil, empreendimento 

de habitação de interesse social – Programa Federal Minha Casa Minha 

Vida – Residencial Solar Barreiras III, a se localizar próximo à Rodovia 

BA 447 (sentido Angical), bairro Buritis, ao lado do Loteamento Firenzi, 

zona urbana, nesta cidade de Barreiras - BA, (Coordenadas UTM X: 23 L 

0506095 / Y: 8660540), composto de 480 (quatrocentos e oitenta) 

unidades habitacionais na tipologia Casa Sobreposta de 02 pavimentos 

independentes (térreo e mais um), a ser implantado em uma área total 

de 56.750,00 m
2
 (cinqüenta e seis mil, setecentos e cinqüenta metros 

quadrados), equivalente a 05ha 67a 50ca (cinco hectares, sessenta e 

sete ares e cinqüenta centiares), mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Atender ao Código de Urbanismo e Obras do município de Barreiras e 

à legislação ambiental pertinente; 

II – Apresentar à SEMMA, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, projeto 

que contemple todo o sistema de drenagem de águas pluviais, inclusive 

destino final; 

III – Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica em local adequado, 

devidamente acondicionados, para serem recolhidos pelo serviço de 

limpeza pública; 

IV – Apresentar à SEMMA e implementar: a) projeto paisagístico na área 

do empreendimento, procurando enriquecer a vegetação com espécies 

nativas de porte maior que a altura das edificações, e observando o 

disposto na Resolução CONAMA n° 010/1988 com relação ao plantio de 

árvores em pelo menos 20% da área do terreno; b) programa de 

educação ambiental acompanhado do cronograma de execução, voltado 

para os funcionários e os futuros moradores do residencial, contemplando 

a necessidade da segregação dos resíduos na fonte e o 

acondicionamento adequado dos mesmos; c) aprovação técnica da 

EMBASA para o projeto do sistema de esgotamento sanitário; Prazo: 120 

(cento e vinte) dias; 

V – Implantar as redes de abastecimento de água potável, de distribuição 

de energia e iluminação pública, conforme estabelecido nas Cartas de 

Viabilidade dos órgãos competentes; 

VI – Apresentar autorização do órgão competente para implantação da 

pista de desaceleração, acostamento e acesso; 

VII – Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como, 

os resíduos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o transporte 

para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em corpos 

hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem à máxima 

redução na geração de entulho, assim como a recuperação, reutilização e 

reciclagem deste material; 

VIII – Apresentar a SEMMA, antes do início das obras de implantação do 

empreendimento, projeto para o canteiro de obras com infra-estrutura 

provisória adequada, destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 60 (sessenta) dias; 
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IX – Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em 

pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 

máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do 

empreendimento; 

X – Implantar todos os equipamentos públicos pactuados com a Prefeitura 

Municipal de Barreiras e Caixa Econômica Federal; 

 

XI – Para implantação da obra, o empreendedor deverá obedecer às 

seguintes Leis Municipais: n° 651/2004 – “Institui o Plano Diretor Urbano 

de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão e dá outras 

providências.”; n° 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do Perímetro 

Urbano do Município de Barreiras.”; n° 647/2004 – “dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

XII – Deverá utilizar um percentual superior a 60% de trabalhadores 

residentes na cidade de Barreiras, quando na fase de implantação do 

empreendimento; 

XIII – Requerer nova licença à SEMMA, para qualquer alteração que 

venha ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do 

vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

PORTARIA SEMMA Nº 008, de 28 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – 

RESIDENCIAL SOLAR BARREIRAS IV. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0397/TEC/LS-0032, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., 

Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.06.316.878/0001-17, com 

endereço à Av. Getúlio Vargas, Nº3217, bairro Santa Mônica, município 

de Feira de Santana – BA, CEP: 44.077-005, para localização, 

implantação e operação atividade de Construção Civil, empreendimento 

de habitação de interesse social – Programa Federal Minha Casa Minha 

Vida – Residencial Solar Barreiras IV, a se localizar próximo à Rodovia 

BA 447 (sentido Angical), bairro Buritis, ao lado do Loteamento Firenzi, 

zona urbana, nesta cidade de Barreiras - BA, (Coordenadas UTM X: 23 L 

0506095 / Y: 8660540), composto de 476 (quatrocentos e setenta e 

seis) unidades habitacionais na tipologia Casa Sobreposta de 02 

pavimentos independentes (térreo e mais um), a ser implantado em uma 

área total de 57.592,00 m
2
 (cinqüenta e sete mil, quinhentos e noventa e 

dois metros quadrados), equivalente a 05ha 75a 92ca (cinco hectares, 

setenta e cinco ares e noventa e dois centiares), mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Atender ao Código de Urbanismo e Obras do município de Barreiras e 

à legislação ambiental pertinente; 

II – Apresentar à SEMMA, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, projeto 

que contemple todo o sistema de drenagem de águas pluviais, inclusive 

destino final; 

III – Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica em local adequado, 

devidamente acondicionados, para serem recolhidos pelo serviço de 

limpeza pública; 

IV – Apresentar à SEMMA e implementar: a) projeto paisagístico na área 

do empreendimento, procurando enriquecer a vegetação com espécies 

nativas de porte maior que a altura das edificações, e observando o 

disposto na Resolução CONAMA n° 010/1988 com relação ao plantio de 

árvores em pelo menos 20% da área do terreno; b) programa de 

educação ambiental acompanhado do cronograma de execução, voltado 

para os funcionários e os futuros moradores do residencial, contemplando 
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a necessidade da segregação dos resíduos na fonte e o 

acondicionamento adequado dos mesmos; c) aprovação técnica da 

EMBASA para o projeto do sistema de esgotamento sanitário; Prazo: 120 

(cento e vinte) dias;  

V – Implantar as redes de abastecimento de água potável, de distribuição 

de energia e iluminação pública, conforme estabelecido nas Cartas de 

Viabilidade dos órgãos competentes; 

VI – Apresentar autorização do órgão competente para implantação da 

pista de desaceleração, acostamento e acesso; 

VII – Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como, 

os resíduos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o transporte 

para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em corpos 

hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem à máxima 

redução na geração de entulho, assim como a recuperação, reutilização e 

reciclagem deste material; 

VIII – Apresentar a SEMMA, antes do início das obras de implantação do 

empreendimento, projeto para o canteiro de obras com infra-estrutura 

provisória adequada, destacando as medidas preventivas e corretivas dos 

impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

IX – Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em 

pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 

máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do 

empreendimento; 

X – Implantar todos os equipamentos públicos pactuados com a Prefeitura 

Municipal de Barreiras e Caixa Econômica Federal; 

 

XI – Para implantação da obra, o empreendedor deverá obedecer às 

seguintes Leis Municipais: n° 651/2004 – “Institui o Plano Diretor Urbano 

de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão e dá outras 

providências.”; n° 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do Perímetro 

Urbano do Município de Barreiras.”; n° 647/2004 – “dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

XII – Deverá utilizar um percentual superior a 60% de trabalhadores 

residentes na cidade de Barreiras, quando na fase de implantação do 

empreendimento; 

XIII – Requerer nova licença à SEMMA, para qualquer alteração que 

venha ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do 

vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

PORTARIA SEMMA Nº 009, de 28 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa PASSO FUNDO AGRO LTDA. –FAZENDA BELLUNO. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0040/TEC/LS-0001, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa PASSO FUNDO AGRO LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.02.103.549/0001-37, com endereço à Fazenda Belluno, 

Comunidade Nova Esperança, Zona Rural, município de Barreiras – BA, 

CEP: 44.800-000, para localização, implantação e operação da 

atividade de agricultura em regime sequeiro em área de 344ha 42a 

75ca (trezentos e quarenta e quatro hectares, quarenta e dois ares e 

setenta e cinco centiares) localizada na Fazenda Belluno (coordenadas 

UTM 0436104 / 8642182), Comunidade Nova Esperança, Zona Rural, 

município de Barreiras – BA, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  
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II – Respeitar a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

IX – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

X – Implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e florestas 

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, devidamente 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

XIII – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscali   

zação dos órgãos ambientais; 

 

XV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SEMMA para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

PORTARIA SEMMA Nº 010, de 28 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

ALCEU ADEMAR VICENZI E OUTROS – FAZENDA ALEGRIA. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0041/TEC/LS-0002, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

ALCEU ADEMAR VICENZI E OUTROS, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.245.643.200-25, com endereço à Rua Glauber Rocha, Nº14 – 

Edifício Flor do Cerrado, Aptº. 202, Bairro Jardim Paraíso, Luis Eduardo 

Magalhães – BA, para localização, implantação e operação atividade 

de agricultura de sequeiro em área 1.396ha 34a 10ca (um mil, 

trezentos e noventa e seis hectares, trinta e quatro ares e dez centiares), 

agricultura irrigada em área de 199ha 95a 27ca (cento e noventa e 

nove hectares, noventa e cinco ares e vinte e sete centiares) e Posto de 

armazenamento e abastecimento de óleo diesel com capacidade de 

30,00 m
3 
(trinta metros cúbicos) na Fazenda Alegria, (coordenadas UTM 

X: 0432282 / Y: 8653769), localizada na BR 020, Comunidade Nova 

Esperança, Zona Rural, Barreiras - BA, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes:  
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I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar a área de Reserva Legal conforme Lei Federal nº 

12.651/2012 e Lei Estadual 10.431/2006, regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 14.024/2012, com interrupção de todos os acessos internos 

para terceiros e proibição da caça; bem como manter os limites e os 

aceiros das áreas de Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – Realizar o método de tríplice lavagem e devolver as embalagens 

vazias às Centrais de Recolhimento; 

VII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

VIII – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

IX – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

X – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

XI – Implementar Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, objetivando menores índices de 

degradação ambiental; 

 

XIII – São vedados a caça, a pesca a apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIV – Realizar manutenção e limpeza das caixas de separação de água 

e óleo, destinando corretamente o resíduo; 

XV - Apresentar Plano de Emergência Ambiental (PEA). Prazo: 60 

(sessenta) dias.  

XVI - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVII – Requerer nova licença a SEMMA - Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.                                                                           

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

 

PORTARIA SEMMA Nº 011, de 28 de Fevereiro de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

ANDRESSA FERNANDA VOLKEN RIEDI – FAZENDAS NOVO 

HORIZONTE E NOVO HORIZONTE II. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 
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tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0155/TEC/LS-0044, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

ANDRESSA FERNANDA VOLKEN RIEDI, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.031.693.495-03, com endereço à Rua José Bonifácio, Nº103, 

bairro Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.800-090, para localização, 

implantação e operação atividade de agricultura de sequeiro com 

culturas anuais de feijão e soja, consorciada com pecuária extensiva 

em área de 1.015ha 09a 58ca (Um mil e quinze hectares, nove ares e 

cinquenta e oito centiares), nas Fazendas Novo Horizonte e Novo 

horizonte II, coordenadas UTM 0432776 / 8639992 e UTM 0434183 / 

8638090, localizada na rodovia BR 020, Km 585, a direita 30 Km, Zona 

Rural, neste município de Barreiras, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes:   

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

IX – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

X – Apresentar e implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e 
Meio Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XI – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental no 
empreendimento; 

XII – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 
silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 
penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 
6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 
dos órgãos ambientais; 
 
XIV – Apresentar Plano de Revegetação, Recuperação ou 

Enriquecimento de Vegetação (PREV) para a Área de Preservação 

Permanente (APP) do Rio de Ondas, elaborado por profissional 

habilitado, acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART. Prazo: 30 dias; 

XIV – Ao longo da execução do Plano de Revegetação, Recuperação ou 

Enriquecimento de Vegetação (PREV) deverá apresentar a esta 

Secretaria, Relatórios de Monitoramento, elaborados pelo responsável 

técnico do Plano em intervalos de 03 (três) meses. Sendo que ao final da 

execução do referido Plano deverá ser apresentado Relatório de 

Avaliação; 

XVI – Eventuais alterações técnicas previstas no PREV deverão ser 

encaminhadas a esta Secretaria com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias; 

XVII – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e 

florestas nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, 

acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

XVIII – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SEMMA para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.                                                                            

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

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 - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

BARREIRAS/BA 

Instituído pela Lei Municipal nº. 338/96 

Modificado pela Lei 773/2007 

RESOLUÇÃO Nº 02 de 27 de fevereiro de 2014 

Dispõe sobre a aplicação dos Recursos do Convênio Municipal, referente ao exercício de 2014.                                                             

O Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras, na seção Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2014, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal/1988, Lei Federal nº. 8742/93 - LOAS e na Lei Municipal nº 338, de 18 de Janeiro de 1996,  

Considerando a Portaria MDS nº 440, de 23 de agosto de 2005, que regulamenta os Pisos de Proteção Social Especial, estabelecida pela Norma 

Operacional Básica, sua composição e as ações que financiam; 

Considerando a Portaria MDS nº 442, de 26 de agosto de 2005, que regulamenta os Pisos de Proteção Social Básica, estabelecidos pela Norma 

Operacional Básica; 

Considerando a Portaria nº 460, de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Piso de Alta Complexidade I – Proteção Social Especial; 

Considerando a responsabilidade que o Conselho Municipal de Assistência Social exerce perante a comunidade em geral, em definir critérios 

mensuráveis de avaliação dos serviços prestados pela rede socioassistencial; 

Considerando o desenvolvimento do SUAS –Sistema Único  de Assistência  Social , dentro da Política  Nacional  de Assistência Social , no tocante a 
co-responsabilidade do Poder publico e dos esforços contínuos da sociedade, no financiamento de serviços e projetos socioassistenciais ; 

Considerando a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009, que apresenta a “Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais’’. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Aprovar a aplicação dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de Barreiras a serem alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, 

no valor de um milhão e seiscentos e dois reais, previstos na Lei nº 1018/2012, de 19 de dezembro de 2012, que deverão cofinanciar prioritariamente 

as ações de Proteção Social Básica, garantindo a continuidade dos serviços socioassistenciais. 

Artigo 2º - Autorizar a aplicação os recursos próprios para cofinanciar os serviços prestados por Entidades sócioassistenciais devidamente inscritas 

neste Conselho Municipal de Assistência Social e que prestam serviços de fortalecimento de vínculos. 

Artigo 3º - Fica a SEMTRAPS incumbida de tomar as providencias cabíveis para que sejam repassadas as seguintes Entidades sociais os valores 

indicados: 

ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL VALOR MENSAL 

SIAS- SOCIEDADE DE INSTRUÇÂO E ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 3.000,00 

 

Parágrafo único – o repasse dos recursos de que tratam este artigo será efetivamente em conformidade com o plano de trabalho apresentado para o 

ano vigente pela respectiva entidade. 

Artigo 4º - A utilização dos recursos destinados a Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, executado por 

Programas Governamentais e Não-Governamentais estará condicionada à apresentação de Plano de Ação 2013 ao Conselho Municipal de Assistência 

Social de Barreiras, com proposta de utilização dos recursos ao critério da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social. 

Artigo 5º - Os recursos de que tratam essa resolução, somente poderão ser utilizadas na categoria “despesas de custeio”, conforme a Resolução 

CMAS 05/2012 e a Portaria do Ministério da Fazenda/ Secretaria do Tesouro Nacional nº 448, de 13 de setembro e 2002, DOU de 17/09/2002. 

Art. 6º - Registre-se, Publique-se. 

Edna Barbosa de Souza 

Presidente CMAS Barreiras 


