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DECRETO Nº 468/2014 

Exonera a servidora Ana Kelly de Carvalho Leite Silva desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada a servidora Ana Kelly de Carvalho Leite Silva, 

Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH5, lotada na Secretaria 

de Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 469/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 33 da Quadra 05, do Loteamento 

Bandeirantes. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0009151401 o desdobramento do Lote 33 da Quadra 05, com área total 

de 364,80 m² (trezentos e sessenta e quatro metros quadrados e oitenta 

centímetros) do Loteamento Bandeirantes, inscritos no Cartório de 

Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-

BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-18.448 em 16 de julho de 

2004, de propriedade de OSWALDO VERIANO GUEDES 

ALCOFORADO NETO inscrito no CPF sob o n° 368.998.014-34. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/33-A – 6,0 metros de frente para a Rua Libertação; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 29; 30,60 metros do lado direito com o lote nº 34; 

30,40 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 33, 

perfazendo uma área total de 183,0 m² (cento e oitenta e três metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.3730.001. 

 

Lote P/33-B – 6,0 metros de frente para a Rua Libertação; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 29; 30,40 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 33; 30,20 metros do lado esquerdo com o lote nº 32, perfazendo 

uma área total de 181,80 m² (cento e oitenta e um metros quadrados e 

oitenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7137.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 470/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 44 da Quadra 33, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0011111401 o desdobramento do Lote 44 da Quadra 33, com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO 

MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/44-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 43; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 46; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 44, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0180.001. 

Lote P/44-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 43; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 44; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 42, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0174.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 471/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 44, do Loteamento 

Bandeirante I. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0011181401 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 44, com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Bandeirante I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-1-18.242 em 11 de novembro de 2003 e R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA 

LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Augusto dos Anjos; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7819.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua Augusto dos Anjos; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.51.600.0037.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 472/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 131, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0011121401 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 131, com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO 

MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/23-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 22; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 23, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.09.100.0309.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.7710.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 473/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 01, do Loteamento 

Santa Luzia I. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0027151301 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 01, com área total 

de 252,72 m² (duzentos e cinquenta e dois metros quadrados e setenta e 

dois centímetros) do Loteamento Santa Luzia I, inscritos no Cartório de 

Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-

BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-30.588 em 20 de novembro 

de 2013, de propriedade de JOSÉ SILVA GUIMARÃES inscrito no CPF 

sob o n° 269.184.555-91. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/23-A – 10,80 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 

10,40 metros de fundo com parte do mesmo o lote nº 23; 12,05 metros 

do lado direito com o lote nº 22; 12,06 metros do lado esquerdo com a 

Rua João Cafoba, perfazendo uma área total de 127,72 m² (cento e vinte 

e sete metros quadrados e setenta e dois centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.001.0534.001. 

Lote P/23-B – 12,26 metros de frente para a Rua João Cafoba; 12,25 

metros de fundo com o lote nº 22; 10,40 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 23; 10,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.24.000.0044.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 474/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 42 da Quadra 33, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0001071401 o desdobramento do Lote 42 da Quadra 33, com área total 

de 432,0 m² (quatrocentos e trinta e dois metros quadrados) do 

Loteamento Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis 

e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de 

propriedade de JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 13.209.176/0001-08. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/42-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 40; 36,0 metros do lado direito com os lotes nº 43 e 

44; 36,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 42, 

perfazendo uma área total de 216,0 m² (duzentos e dezesseis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.26.100.0168.001. 

Lote P/42-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 40; 36,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 42; 36,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 37, 38 e 39, 

perfazendo uma área total de 216,0 m² (duzentos e dezesseis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.26.100.0162.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 475/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 77, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0012611401 o desdobramento do Lote 01 da Quadra 77, com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO 

MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 12,0 metros de frente para a Rua Durval Regis; 12,0 

metros de fundo com a outra parte do lote nº 01; 12,0 metros do lado 

direito com o lote nº 02; 12,0 metros do lado esquerdo com a Rua José 

Antonio do Carmo, perfazendo uma área total de 144,0 m² (cento e 

quarenta e quatro metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.8297.001. 

Lote P/01-B – 18,0 metros de frente para a Rua José Antonio do Carmo; 

18,0 metros de fundo com o lote nº 02; 12,0 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 01; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 246,0 m² (duzentos e quarenta e seis 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8296.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 476/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 24 da Quadra 131, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0011131401 o desdobramento do Lote 24 da Quadra 131, com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO 

MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/24-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 23; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 24, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.09.100.0321.001. 

Lote P/24-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 24; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 25, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.7711.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 025, de 07 de Maio de 2014. 

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

LUIS FELIPE CASALI – FAZENDA COSMOS. 

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 2010-0078/TEC/LS-0020, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

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

LUIS FELIPE CASALI, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.603.285.170-

20, com endereço à Rua Clériston Andrade, Nº23, Aptº. 801, bairro 

Centro, Luis Eduardo Magalhães – BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura em 

regime sequeiro em área de 778ha 26a 97ca (setecentos e setenta e 

oito hectares, vinte e seis ares e noventa e sete centiares), sob às 

coordenadas UTM X:0379689/ Y:8699467 e X:377575/Y:8698022, na 

Fazenda Cosmos, localizada no Povoado Vila Rio Grande (mais 22 km), 

Zona Rural, 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;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente (APP) 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; colocar placas de identificação no local; bem como manter os 

limites e os aceiros 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 6.455/93, 

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 – 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; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VIII – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

X – 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; 

XI – 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; 

XII – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

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

XIII – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XIV – 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); 

XV – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de tratamento 

de água e óleo; 

 

XVI – Apresentar aprovação da Reserva Legal da Fazenda Cosmos. 

Prazo 60 (sessenta) dias; 

XVII – Apresentar o licenciamento ambiental da atividade de secagem e 

armazenamento de grãos desenvolvida na propriedade. Prazo: 120 

(cento e vinte dias); 
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XVIII – Deverá apresentar a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, ou sua dispensa, emitida por órgão responsável pela sua 

gestão, conforme § 2º do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012;   

XIX – São vedados a caça, 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; 

XX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXI – Requerer nova licença a Secretaria 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 026, de 07 de Maio de 2014. 

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

ANTÔNIO FERREIRA – FAZENDA BURITIRAMA. 

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 2012-0379/TEC/LS-0064, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

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

ANTÔNIO FERREIRA, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.070.079.069-

15, com endereço à Estrada do Café, KM 23, Zona Rural, Barreiras – BA, 

CEP: 47.800-000, para localização, implantação e operação da 

atividade de agricultura de sequeiro em área de 681ha 41a 15ca 

(seiscentos e oitenta e um hectares, quarenta e um ares e quinze 

centiares), sob às coordenadas UTM 0411519 / 8696754 e 0399642 / 

8694093, localizada na Fazenda Buritirama, Estrada do Café, Km 23, 

Zona Rural, 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; II – 

Respeitar a área de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, 

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 e colocar placas indicativas na Reserva 

Legal; 

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 – 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; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

X – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR da Fazenda Buritirama e Buritirama II. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

 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 – Deverá apresentar a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos, ou sua dispensa, emitida por órgão responsável pela sua 
gestão, conforme § 2º do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012; 

XIV – Realizar manutenção e limpeza das caixas de separação de água 
e óleo, destinando corretamente o resíduo; 

XV - 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;  
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XVI – 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; 

XVII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 
dos órgãos ambientais; 
 
XVIII – Requerer nova licença a SEMMA- Secretaria 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 027, de 07 de Maio de 2014. 

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

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA – FAZENDA PASSOS DO MOREIRA. 

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 2010-0076/TEC/LS-0018, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA, Pessoa Física inscrita no CPF sob 
nº.523.677.200-10, com endereço à Rua Itaperoá, Nº27, bairro 
Loteamento Rio Grande, Barreiras – BA, CEP: 47.800-000, para 
localização, implantação e operação da atividade de Silvicultura 
(Floresta plantada de Eucaliptus sp.) em área de 138ha 40a 96ca 
(cento e trinta e oito hectares, quarenta ares e noventa e seis 
centiares), sob às coordenadas UTM 0487910 / 8674606, na Fazenda 
Passos do Moreira, localizada na Serra da Bandeira (Alto do Aeroporto), 
Zona Rural, neste 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;  

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

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

XI – 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; 

XII – 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; 

XIII – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria 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 


