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DECRETO Nº. 816/2014 

“Dispõe sobre a alteração da Planta do Loteamento Jardim Vitória – 1ª Etapa, limitada exclusivamente a Quadra “12” do citado 

loteamento, pra fins de regularização cadastral, e dá outras providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e, 

CONSIDERANDO a identificação de erro material na Planta e no Memorial Descritivo, anexos ao Decreto nº 053/2010, que aprovou o 

Loteamento Jardim Vitória – 1ª Etapa, em específico na quadra “12” do citado loteamento; 

CONSIDERANDO que a retificação da quadra 12, do Loteamento Jardim Vitória – 1ª etapa, visa corrigir erro material existente na 

implantação do citado loteamento, e por conseguinte, evitar a formação de descontinuidades ao longo do alinhamento da quadra, o que 

poderia prejudicar o funcionamento do sistema de drenagem superficial de águas pluviais; 

CONSIDERANDO ainda, que a nova Planta da Quadra “12” e o novo Memorial Descritivo não causam prejuízos ao meio ambiente ou 

alteram substancialmente a proposta do loteamento aprovado; 

CONSIDERANDO por fim, que foram juntados os novos mapas de localização dos confrontantes de delimitações de espaço devidamente 

retificado, suprimindo assim a divergência anteriormente existente, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica alterada a Planta do “Loteamento Jardim Vitória – 1ª Etapa” aprovada por meio do Decreto nº 053, de 12 de agosto de 2010, 

exclusivamente em razão da retificação da Quadra “12” da planta originalmente aprovada do Loteamento Jardim Vitória – 1ª Etapa, para fins 

de regularização cadastral, segundo a nova Planta de Regularização e Memorial Descritivo em anexos, que passam a fazer parte integrante 

do presente Decreto.  

Art. 2º - Após a publicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Coordenadoria de Administração Tributária, deveram 

proceder em seus respectivos arquivos, as adequações necessárias para a devida atualização cadastral da Planta do Loteamento Jardim 

Vitória – 1ª Etapa.  

Art. 3 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2014. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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ANEXO DECRETO Nº. 816/2014 
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Portaria GAB/SME. Nº 09/2014 

“Instaura Sindicância Administrativa, nomeia Comissão Sindicante e dá outras providências.” 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei nº 617 de 26 de dezembro de 2003 e decreto nº 815/2014. 

RESOLVE: 

Art.1º - Fica instaurado Processo de Sindicância Administrativa, para apurar os fatos ocorridos na Unidade de Ensino, Escola Municipal de 1º 

Grau Povoado Baraúna, no dia 20 de novembro de 2014; 

Art.º 2º - Fica constituída em cumprimento ao disposto no artigo anterior Comissão Sindicante composta pelos servidores estáveis e 

integrantes da estrutura central da Secretaria Municipal de Educação, sob a presidência do primeiro. 

Titular: Márcia Rasia Figueiredo –Matrícula 2211  

Titular: Sônia Christina Povoa Martins – Matrícula 3278  

Titular: Zilneide Silva Pianezzola - Matrícula 3537 

Suplente: Dalzige Pires Pimentel Ataíde – Matrícula 661  

Suplente: Francisco Cleiton Alves – Matrícula 1216  

Suplente: Marama Cunha Xavier de Vasconcelos – Matrícula 2195  

 

Art.3º- Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, para a Comissão ora constituída cumprir as suas atribuições, ter acesso a toda 

documentação necessária á elucidação dos fatos, colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinente para concluir a 

devida apuração, apresentando ao final do prazo Relatório Conclusivo ao Chefe do Poder Executivo. 

Registre-se, Publique-se, e cumpra-se. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, em 09 de dezembro de 2014. 

Cosme Uilson Ferreira de Carvalho 

Secretário Municipal de Educação 
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PORTARIA SEMMA Nº 108, de 09 de dezembro de 2014. 

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

Empresa AERO CENTRO COMBUSTÍVEIS LTDA – ME. 

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 2014-0484/TEC/LS-0043, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à Empresa AERO CENTRO COMBUSTÍVEIS LTDA. - ME, Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.20.324.954/0001-67, com endereço à 

Estrada Vicinal do Barrocão, S/N, Km 03, Hangar nº16/17, Aeroporto da 

ABA, zona urbana, Barreiras – BA, CEP: 47.800-000, para localização, 

implantação e operação da atividade posto de venda de gasolina e 

outros combustíveis para aeronaves, com capacidade de 

armazenamento de 80m³ (oitenta metros cúbicos), distribuídos em 

02 (dois) tanques aéreos, sendo 01 (um) tanque com capacidade 

para armazenar 40.000 l (quarenta mil litros) de gasolina (AV Gás) e 

01 (um) tanque com capacidade para armazenar 40.000 l (quarenta 

mil litros) de querosene, sob às Coordenadas Geográficas X:12°09’51” 

/ Y:45°01’51”, localizado na Estrada Vicinal do Barrocão, S/N, Km 03, 

Hangar nº16/17, Aeroporto da ABA, zona urbana, Barreiras – BA, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes: I – Implantar e operar o empreendimento de acordo 

com o projeto apresentado e em concordância com as normas técnicas 

brasileiras; 

II – Implantar, operar e manter em condições adequadas de 

funcionamento os equipamentos e sistemas de detecção contra 

vazamentos, derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques, 

de acordo com as normas técnicas e ABNT pertinentes; 

III – Implantar, operar e manter em condições adequadas de 

funcionamento o sistema de combate a incêndio, realizando anualmente 

manutenção dos seus equipamentos; 

IV - Promover treinamento de combate a incêndio e explosões a todos os 

funcionários; 

V - Informar imediatamente ocorrência de vazamentos; 

VI - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos sólidos 

até posterior coleta pela prefeitura municipal; 

 

VII – Apresentar a SEMMA, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia; 

VIII – Deverá manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-

09, da Portaria nº. 25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de 

dezembro de 1994, Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 

NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 

08/05/1996 do Ministério do Trabalho e Emprego e Plano de 

Emergência, todos com a respectiva ART do responsável técnico; 

IX – Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 

conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do 

mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de 

risco e para a fiscalização; 

X - Apresentar Registro de Autorização da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; 

XI – Deverá operar a atividade de acordo com a Resolução ANP nº 18, 

de 26/07/2011, que regulamenta o exercício da atividade de revenda de 

combustíveis de avião no país; 

XII – Deverá fornecer e fazer utilizar EPI
s
 (Equipamentos de Proteção 

Individual) específicos, conforme orientação/treinamento/curso de 

prevenção contra acidentes, dentre eles o AVSEC específico para a 

segurança da aviação civil; 

XIII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – 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 
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PORTARIA SEMMA Nº 109, de 09 de dezembro de 2014. 

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

ADRIANO DOS SANTOS MACHADO. 

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 2014-0638/TEC/LS-0057, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à ADRIANO DOS SANTOS MACHADO, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.011.142.915-36, com endereço à Rua Juscelino Kubitscheck, 

Nº309, bairro Sandra Regina, Barreiras – BA, CEP:47.802-170, para 

localização, implantação e operação da atividade piscicultura semi-

intensiva em viveiros escavados em área de 3ha 50ca (três hectares 

e cinquenta centiares), sob coordenadas UTM : X 0499890 / Y 

8652865; X 049968 Y 8652972; X 0499794/ Y 8652992, localizada no 

Lote 251, localizado no Projeto de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul, 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba, 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 

aquicultura; 

VII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

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 110, de 09 de dezembro de 2014. 
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 
ÍRES OLIMPO BASSO – FAZENDAS VEREDA ALEGRE, 
AGROPECUÁRIA BASSO I, AGROPECUÁRIA BASSO II, 
AGROPECUÁRIA BASSO III E AGROPECUÁRIA BASSO 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 SEMMA nº 2013-0311/TEC/LS-0030, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, 
à IRES OLIMPIO BASSO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 
nº.057.921.690-04, com endereço à (Caixa postal Nº1203) / Rodovia BR-
020, Km 542, Zona Rural, Barreiras – BA, CEP:47.800-000, para 
localização, implantação e operação da atividade agricultura irrigada 
em área de 299ha 99a 82ca (duzentos e noventa e nove hectares, 
noventa e nove ares e oitenta e dois centiares); 1.099ha 99a 34ca 
(um mil e noventa e nove hectares, noventa e nove ares e trinta e 
quatro centiares) de irrigação complementar através de pivô 
relocável;  1.539ha 47a 67ca (um mil e quinhentos e trinta e nove 
hectares, quarenta e sete ares e sessenta e sete centiares) de 
agricultura em regime sequeiro e Posto de Armazenamento e 
Abastecimento de Combustível com capacidade de 30,00 m

3 
(trinta 

metros cúbicos), sob às Coordenadas UTM 0431065/8669114; 
0428520/8665339; 0429257/8667695 e 0431804/8667965, localizadas 
nas Fazendas Vereda Alegre, Agropecuária Basso I, Agropecuária 
Basso II, Agropecuária Basso III e  Agropecuária Basso IV, Rodovia 
BR 020, Km 542, Zona Rural, Barreiras-BA, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Respeitar as áreas de Reserva Legal, conforme Lei Federal nº 
12.651/2012 e Lei Estadual 10.431/2006, regulamentada pelo Decreto 
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Estadual nº 14.024/2012, com interrupção de todos os acessos internos 
para terceiros e proibição da caça; manter os limites e os aceiros sempre 
limpos para evitar acidentes com fogo; bem como colocar placas de 
identificação nessas áreas; 

II – Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI’s, adequados às atividades desenvolvidas, conforme 
Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho; 

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 – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos 
depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto; 
os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente 
ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e 
outras fontes de combustão;  

VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, 

inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade 

indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza 

dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços, 

rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;  

VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da 

embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada 

em novas pulverizações; assim  como,  inutilizar as embalagens  após  a 

tríplice lavagem; 

VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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; 

IX – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações, 

preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área 

coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para 

eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e 

contaminação dos solos e recursos hídricos;  

X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado, 

pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme 

normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando- os 

posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em 

corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;  

XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em 

conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis); 

XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 258/1999;  

XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para 

empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou 

reprocessamento, preferencialmente o processo de rerrefino em 

consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;  

XIV – 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; 

XV – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XVI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 
funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XVII – 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); 

XVIII – Construir piso impermeabilizado no galpão de máquinas e 
veículos, evitando assim, em caso de vazamento, contato direto no solo; 

XIX – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

XX – Realizar a supressão de vegetação das áreas nativas somente com 

autorização do órgão ambiental competente; 

XXI – Deverá comprovar a origem da lenha utilizada no processo de 

secagem dos grãos; 

XXII – 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 

6.51 

4/2008; 

XXIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXIV – 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 

 

 


