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DECRETO Nº 669/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 06, do Loteamento 

São Paulo. 

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 

0026941401 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 06, com área total 

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

São Paulo, 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-1-32.445 em 28 de julho de 2014 de propriedade de ADRIANO STEIN 

inscrito no CPF sob o n° 258.393.728-62. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua Roberto Ribeiro; 6,0 

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

nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.37.400.0145.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua Roberto Ribeiro; 6,0 

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

do mesmo lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 23, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.0109.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 670/2014 

Aprova o desdobramento do Lote P/23 da Quadra 06, do Loteamento 

São Paulo. 

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 

0026931401 o desdobramento do Lote P/23 da Quadra 06, com área 

total de 372,0 m² (trezentos e setenta e dois metros quadrados) do 

Loteamento São Paulo, 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-1-32.444 em 28 de julho de 2014 de propriedade 

de ADRIANO STEIN inscrito no CPF sob o n° 258.393.728-62. 

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 Roberto Ribeiro; 6,0 

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

nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.37.400.0159.001. 

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

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

do mesmo lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 

lote nº 23, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.0108.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 



 

2 

 

DECRETO Nº 671/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra G, do Loteamento 

Boa Sorte. 

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 

0026161401 o desdobramento do Lote 17 da Quadra G, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Boa Sorte, 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-1-12.902 em 24 de julho de 1991 de propriedade de CLOVIS DE 

ALMEIDA MATOS inscrito no CPF sob o n° 338.513.015-87. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 10,0 metros de frente para a Rua Croácia; 10,0 metros de 

fundo com parte do mesmo lote nº 17; 12,50 metros do lado direito com o 

lote nº 16; 12,50 metros do lado esquerdo com a Rua Suíça, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.04.700.0018.001. 

Lote P/17-B – 12,50 metros de frente para a Rua Suíça; 12,50 metros de 

fundo com o lote nº 16; 10,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 17; 10,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.001.6115.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 672/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 37, 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 
0026431401 o desdobramento do Lote 02 da Quadra 37, com área total 
de 384,95 m² (trezentos e oitenta e quatro metros quadrados e noventa e 
cinco centímetros) 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/02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 06; 30,90 metros do lado direito com o lote nº 03; 
30,45 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, 
perfazendo uma área total de 167,10 m² (cento e sessenta e sete metros 
quadrados e dez centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.00.005.1503.001. 

Lote P/02-B – 6,53 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 06; 34,45 metros do lado direito com parte do 
mesmo lote nº 02; 39,90 metros do lado esquerdo com o lote nº 01, 
perfazendo uma área total de 217,85 m² (duzentos e dezessete metros 
quadrados e oitenta e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 
02.12.000.0340.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 673/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 37, 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 
0026421401 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 37, com área total 
de 353,61 m² (trezentos e cinquenta e três metros quadrados e sessenta 
e um centímetros) 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/03-A – 6,26 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 07; 28,28 metros do lado direito com o lote nº 04; 
29,59 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 
perfazendo uma área total de 168,21 m² (cento e sessenta e oito metros 
quadrados e vinte e um centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.00.005.1502.001. 

Lote P/03-B – 6,27 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 29,59 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 03; 30,90 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 185,40 m² (cento e oitenta e cinco metros 

quadrados e quarenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.12.000.0352.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 068, de 27 de Agosto de 2014. 

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

MANOEL GUSTAVO SOUZA ALMEIDA – PISCICULTURA LOTE 

MANGUSSAL. 

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 SEMMA nº 2014-0297/TEC/LS-0023, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

MONOEL GUSTAVO SOUZA ALMEIDA, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.365.093.615-15, com endereço à Rodovia BR 135 (Barreiras – 

São Desidério), Lote Rural Nº130, Perímetro Irrigado da CODEVASF - 

Povoado da Baraúna, Barreiras - BA - CEP: 47.800-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de piscicultura intensiva 

em viveiros escavados em área de 4 hectares (quatro hectares), sob às  

Coordenadas UTM: X 0496249 / Y 8649202, Lote Mangussal, situado à 

Rodovia BR 135 (Barreiras – São Desidério), Lote Rural Nº130, 

Perímetro Irrigado da CODEVASF - Povoado da Baraúna, Barreiras - BA, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA; 

II – A operação da atividade deverá ser compatível com a manutenção 

dos parâmetros de qualidade de água previstos nas legislações 

ambientais pertinentes;  

III – Deverá adotar medidas tecnológicas viáveis de prevenção e controle 

de fuga dos espécimes utilizados no processo produtivo, a exemplo de 

redes, telas, etc.; 

IV – Deverá adotar padrões construtivos viáveis que reduzam as 

possibilidades de erosão e rompimento de taludes dos viveiros 

escavados; 

V – Não será permitido no empreendimento a realização das atividades 

de abate e beneficiamento de peixes; 

VI – Deverá operar a atividade conforme a Resolução CONAMA nº 413, 

de 26/06/2009, que trata do licenciamento ambiental da atividade de 

aqüicultura; 

VII – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a operação da atividades;  

VIII – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade 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 069, de 27 de Agosto de 2014. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAÇÕES S/A – EMBRATEL 

(SITE BES395). 

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 SEMMA nº 2013-0252/TEC/LS-0018, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, à 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.33.530.486/0149-36, com nome fantasia 

EMBRATEL, com endereço à Rua do Carro, Nº120, bairro Nazaré, 

Salvador - BA - CEP: 40.040-240, para localização, implantação e 

operação da atividade de Estação Rádio Base – ERB (telefonia 

celular) - site BES395, sob às Coordenadas Geográficas S: 12º08’59,1”  

/ W: 44º59’49,7”,    localizada na Rua Abílio Farias, nº 49, Parque Santa 

Lúcia, nesta cidade de Barreiras – BA, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes: I - Operar o 

empreendimento conforme o projeto apresentando à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente – SEMMA e em atendimento à Norma NT 02/2003 

aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3.190/03; 

II – Sinalizar com placas de advertência e proteger a instalação com 

barreiras fisicas que impeçam o acesso de animais e pessoas não 

autorizadas; 

  

III - Informar aos estudantes municipais, através de material informativo 

(cartilha), sobre os riscos de instalação, do resultado do monitoramento 

realizado e do perigo de permanência de pessoas nas proximidades da 

antena da edificação utilizada; 
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IV - Apresentar a avaliação das radiações, semestralmente, contendo 

medições de níveis de densidades de potências, com médias calculadas, 

em qualquer período de 06 (seis) minutos, em situação de pleno 

funcionamento da ERB; 

 

V - Requerer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, nova 

Licença Ambiental para modificação das instalações e/ou nas potências 

efetivamente irradiadas, que ora se licencia, e no caso de construção de 

edifícios nos imóveis adjacentes ao edifício utilizado que venham violar o 

disposto na Norma Técnica - NT 02/2003; 

 

VI - Atender às Normas Técnicas do INEMA e da ABNT, quanto a 

emissão de ruídos; 

 

VII - Deverá implantar Programa de Monitoramento da Estação Rádio 

Base - ERB, obedecendo a respectiva periodicidade e posterior envio dos 

relatórios a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA; 

 

VIII – Deverá manter atualizado o plano de monitoramento referente á 

esta ERB; 

 

IX - Deverá apresentar a esta SEMMA, dentro do prazo de 90 dias 

(noventa), atestado de calibração do aparelho medidor de radiação 

eletromagnética; 

 

X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XI – 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 070, de 27 de Agosto de 2014. 

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

JACOB LAUCK – FAZENDAS REUNIDAS PARAÍSO 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 SEMMA nº 201-0108/TEC/LS-0014, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à JACOB LAUCK, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.191.605.509-53, 

com endereço à Avenida Barreiras, Nº270, bairro Centro, Luis Eduardo 

Magalhães - BA - CEP: 47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade agricultura de sequeiro (milho, soja e 

algodão) em área de 1.950ha 94a 58ca (um mil e novecentos e 

cinqüenta hectares, noventa e quatro ares e cinqüenta e oito 

centiares), sob às  Coordenadas UTM: X: 450169 / Y: 8666783, na 

Fazenda Reunidas Paraíso III, localizada na Rodovia BR 242 (sentido 

Barreiras / LEM), Km 844, 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 - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva Legal do 

referido projeto, interrupção de todos os acessos internos para terceiros, 

proibição da caça e efetuar a identificação da Área de Reserva Legal 

com placas, conforme modelo IBAMA ou SEMMA em um prazo de 

30(trinta) dias;  

III - Enviar a SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos 

agrícolas, através de receituário agronômico;  

IV – Apresentar a devida regularização ambiental para o poço artesiano 

(outorga ou dispensa de outorga), junto ao INEMA;  

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

vazias de defensivos agrícolas, para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos, conforme estabelece a Lei Nº 6.456 

de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de 08/12/93, ou a central de recebimento 

de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o 

local onde é feita a disposição temporária das embalagens vazias de 

agrotóxico; 
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VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento 

da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de amostragens e 

exames laboratoriais, efetuando as necessárias correções; 

VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e segurança 

do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo 

(envolvendo treinamento e capacitação), conforme normas definidas pelo 

Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego; 

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 09/93; 

IX - Deverá manter sempre atualizados o Plano de Emergência, com a 

respectiva ART do responsável técnico e o Programa de Gestão de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente – Trabalho Rural – PGSSMA –

TR, de acordo com a NR 31 do MTE, estabelecida pela Portaria nº 86, de 

03/03/2005;  

 

X – Deverá apresentar, dentro do prazo de 60 dias, o devido Cadastro 

Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR efetuado junto ao 

INEMA; 

 

XI – Deverá retirar todo o lixo disposto na área entorno da sede, como 

também adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminha-los para destino final adequado; 

XII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIII – 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 071, de 27 de Agosto de 2014. 

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

JACOB LAUCK – FAZENDAS REUNIDAS PARAÍSO 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 SEMMA nº 2013-0109/TEC/LS-0015, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à JACOB LAUCK, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.191.605.509-53, 

com endereço à Avenida Barreiras, Nº270, bairro Centro, Luis Eduardo 

Magalhães - BA - CEP: 47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade silvicultura de floresta plantada com 

Eucalyptus sp., em área de 230ha 90a (duzentos e trinta hectares, 

noventa ares), sob às  Coordenadas UTM: X: 457069 / Y: 8670628, na 

Fazenda Reunidas Paraíso II, localizada na Rodovia BR 242 (sentido 

Barreiras / LEM), Km 844, 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 - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva Legal do 

referido projeto, interrupção de todos os acessos internos para terceiros, 

proibição da caça e efetuar a identificação da Área de Reserva Legal 

com placas, conforme modelo SEMMA – Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, em um prazo de 30 (trinta) dias;  

III - Enviar a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos 

agrícolas, através de receituário agronômico;  
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IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agrotóxicos e 

formicidas;  

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

vazias de defensivos agrícolas, para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos, conforme estabelece a Lei Nº 6.456 

de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de 08/12/93, ou a central de recebimento 

de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o 

local onde é feita a disposição temporária das embalagens vazias de 

agrotóxico; 

VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de 

monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de 

amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias 

correções; 

VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e segurança 

do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo 

(envolvendo treinamento e capacitação), conforme normas definidas pelo 

Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego; 

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 09/93; 

IX – Manter atualizados: a) Registro de Atividade Florestal – RAF b) 

Certificado no CEFIR – Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 

Rurais, c) Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais – CEAPD, todos 

efetuados junto ao INEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos; 

X – Deverá manter limpa toda a área entorno da sede, como também 

adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e 

encaminha-los para destino final adequado; 

XI - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XII – 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 

 

 


