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DECRETO Nº 822/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 24 da Quadra 04, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0041231401 o desdobramento do Lote 24 Quadra 04, com área total de 

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

Jardim Vitória, 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-1-27.082 em 14 de novembro de 2012, de propriedade de 

JARBAS OLIVEIRA DA CUNHA e ALINE RODRIGUES DE 

CARVALHO CUNHA inscrito no CPF sob o n° 738.354.805-10. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/24-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 25; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 26; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 24, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0134.001. 

Lote P/24-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 25; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 24; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0130.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 823/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra 04, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0041241401 o desdobramento do Lote 22 Quadra 04, com área total de 

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

Jardim Vitória, 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-1-32.903 em 19 de novembro de 2014 e AV-2-32.903 em 19 de 

novembro de 2014, de propriedade de JARBAS OLIVEIRA DA CUNHA 

e ALINE RODRIGUES DE CARVALHO CUNHA inscrito no CPF sob o n° 

738.354.805-10 e nº 971.250.165-53. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/22-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 23; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 24; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 22, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0124.001. 

Lote P/22-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 23; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 22; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0120.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 824/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 04, do Loteamento 

Jardim Vitória (1ª Etapa). 

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 

0041221401 o desdobramento do Lote 20 Quadra 04, com área total de 

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

Jardim Vitória (1ª Etapa), 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-2-29.987 em 25 de outubro de 2013, de 

propriedade de JARBAS OLIVEIRA DA CUNHA e ALINE RODRIGUES 

DE CARVALHO CUNHA inscrito no CPF sob o n° 738.354.805-10. 
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Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/20-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 21; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 22; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 20, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0114.001. 

Lote P/20-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 21; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 20; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0110.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 825/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 05, 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 

0041651401 o desdobramento do Lote 08 Quadra 05, com área total de 

261,50 m² (duzentos e sessenta e um metros quadrados e cinquenta 

centímetros) 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-1-887 em 07 de fevereiro de 1977 e 

AV-2-887 em 03 de novembro de 1995, de propriedade de A FIRMA 

SÃO ROBERTO IMOBILILÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 13.063.284/0001-07. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 26,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 

26,15 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 130,38 m² (cento e trinta metros quadrados 

e trinta e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.07.800.0301.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 26,15 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 08; 26,30 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 131,12 m² (cento e trinta e um metros 

quadrados e doze centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.07.800.0311.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 826/2014 

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

Vila Dulce. 

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 

0039921401 o desdobramento do Lote 01 Quadra J, com área total de 

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

Dulce, 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-1-4822 em 26 de janeiro de 1982 e AV-2-4822 em 26 de janeiro de 

1982, de propriedade de ANTONINA OLÍMPIA SODRÉ inscrito no CPF 

sob o n° 060.527.385-53. 

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 Ipanema; 12,0 metros de 

fundo com parte do mesmo lote nº 01; 15,0 metros do lado direito com o 

lote nº 02; 15,0 metros do lado esquerdo com a Rua Guadalajara, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.000.3770.001. 

Lote P/01-B – 15,0 metros de frente para a Rua Guadalajara; 15,0 metros 

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

mesmo lote nº 01; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 15, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.000.3508.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 827/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 25, 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 

0041261401 o desdobramento do Lote 13 Quadra 25, 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-1-8754 em 25 de setembro de 1986 e R-2-8754 em 23 de 

outubro de 2002, de propriedade de JOSÉ BISPO DE BELÉM inscrito no 

CPF sob o n° 012.042.035-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Rua Iazinha Pamplona; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.200.0155.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Iazinha Pamplona; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8567.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 828/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra N, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

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 

0042941401 o desdobramento do Lote 18 Quadra N, com área total de 

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

Parque Novo Horizonte, 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-2-21.839 em 04 de dezembro de 2014, de 

propriedade de ANTÔNIO ROGÉRIO FIGUEIREDO DA COSTA inscrito 

no CPF sob o n° 908.250.805-25. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 17; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 36,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.13.500.0625.001. 

Lote P/18-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 17; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 18; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6354.001. 

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

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 829/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 22, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

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 

0043081401 o desdobramento do Lote 13 Quadra 22, com área total de 

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

do Mimo, 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-1-32.701 em 26 de setembro de 2014, de propriedade de ROSEANE 

ALVES DOS SANTOS E SILVA inscrito no CPF sob o n° 013.907.905-

09. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o 
lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4247.001. 
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Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com 
parte do mesmo lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 
11, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0082.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 830/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 115, 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 

0042561401 o desdobramento do Lote 12 Quadra 115, 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 A FIRMA 

JOÃO MARQUES DA SILVA & 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/12-A – 6,0 metros de frente para a Rua José Antônio do Carmo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 12, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8352.001. 

Lote P/12-B – 6,0 metros de frente para a Rua José Antônio do Carmo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.000.1526.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 831/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 24, do Loteamento 

Jardim Vitória (2ª Etapa). 

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 

0042621401 o desdobramento do Lote 08 Quadra 24, com área total de 

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

Jardim Vitória (2ª Etapa), 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-1-24.694 em 25 de setembro de 2014, de 

propriedade de JOSÉ MARIA BATISTA DE SOUZA inscrito no CPF sob 

o n° 152.701.735-49. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0501.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0507.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 832/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 11, 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 

0042241401 o desdobramento do Lote 03 Quadra 11, com área total de 

342,60 m² (trezentos e quarenta e dois metros quadrados e sessenta 

centímetros) 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-2-23.613 em 12 de junho de 

2012, de propriedade de THIAGO DA ROCHA DOURADO inscrito no 

CPF sob o n° 948.083.761-72. 

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 da Libertação; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 28,80 metros do lado direito com o lote nº 02; 

28,55 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 172,05 m² (cento e setenta e dois metros 

quadrados e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.16.200.0681.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Libertação; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 28,55 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 03; 28,30 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 170,55 m² (cento e setenta metros 

quadrados e cinquenta e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.6791.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 833/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 11, 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 

0042321401 o desdobramento do Lote 04 Quadra 11, com área total de 

336,94 m² (trezentos e trinta e seis metros quadrados e noventa e quatro 

centímetros) 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-2-21.673 em 01 de abril de 

2011, de propriedade de THIAGO DA ROCHA DOURADO inscrito no 

CPF sob o n° 948.083.761-72. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Libertação; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 28,30 metros do lado direito com o lote nº 03; 

28,07 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 169,16 m² (cento e sessenta e nove metros 

quadrados e dezesseis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.16.200.0693.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Libertação; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 28,07 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 04; 27,84 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, 

perfazendo uma área total de 167,78 m² (cento e sessenta e sete metros 

quadrados e setenta e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.6792.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SOB REGIME 

ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 002/2014. 

 

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, e, a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento ao que 

determina o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, torna 

pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 

realização de Processo Seletivo Simplificado nos termos da Lei 

Municipal nº 663/2005, destinado a selecionar candidatos para atuarem 

exclusivamente, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, visando 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para 

os cargos de públicos constantes do Anexo I deste edital. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1- O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova de 

Títulos referente à escolaridade e tempo de serviço/experiência, através 

de análise curricular, nos termos deste Edital e seus Anexos, e será 

realizado pela Comissão Especial e Permanente do Processo Seletivo 

Público. 

1.2- Os cargos e suas especificações são os constantes do Anexo I deste 

Edital. 

1.3- Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo serão 

válidos pelo prazo de                       06 (seis) meses, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual 

período. 

1.4- Informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, tais como: 

normas, editais de retificação e/ou aditivos, homologação de inscrições, 

resultado de julgamentos de recursos, resultado de cada etapa da 

seleção, homologação de resultados, ou ainda data, horário e local de 

realização da seleção, constituindo-se um cronograma provisório, serão 

amplamente divulgados no site do Diário Oficial do Município: 

http://www.barreiras.ba.gov.br/. É de inteira responsabilidade do 

candidato a obtenção, ciência e acompanhamento dessas informações. 

 

2- DA COMISSÃO JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

2.1 O Prefeito de Barreiras-BA designa para este certame, a Comissão 

Julgadora de Processo Seletivo Simplificado, composta pela Comissão 

Permanente de Processo Seletivo. 

2.2 A Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado deverá, sob 

sua supervisão, coordenar todas as etapas da elaboração, aplicação e 

julgamento do certame. 

2.3 A fim de manter a necessária coordenação, o Prefeito do Município 

de Barreiras indicará quantas pessoas forem necessárias, para 

acompanhar a realização do Processo Seletivo Simplificado, às quais 

incumbirá fiscalizar as etapas e apuração dos resultados. 

2.4 Compete ao Prefeito de Barreiras-BA, a homologação do resultado 

do Processo Seletivo Simplificado. 

 

2.5  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos, até a data da seleção, circunstância que 

será mencionada em Edital ou Comunicado Público a ser publicado pelos 

mesmos meios de comunicação de divulgação do presente Edital. 

 

3- DOS REQUISITOS 

3.1- São requisitos para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado de 

que trata este Edital: 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

b) Estar em gozo dos direitos políticos; 

c) Estar quite com obrigações eleitorais; 

d) Estar em dia com obrigações militares, se do sexo masculino; 

e) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 

f) Não ter completado 70 (setenta) anos até a data da posse, em virtude 

do disposto no inciso II, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988; 

g) Possuir escolaridade, registros nos conselhos de classe da categoria e 

habilitação, conforme exigido para o cargo pretendido; 

h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

i) Conhecer e atender as exigências contidas neste Edital. 

 

4- DAS INSCRIÇÕES 

4.1- As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela Secretaria 

Municipal de Saúde, no período de 05 de janeiro de 2015 a 09 de 

janeiro de 2015, no período das 08h00min às 18h00min. 

4.2- Não haverá taxa de inscrição. 

4.3- Comparecer na Secretaria Municipal de Saúde durante o período de 

inscrição; 

4.4- As inscrições serão requeridas em ficha própria, disponibilizadas no 

ato da inscrição, que deverá ser preenchida com letra legível, sem 

rasuras ou emendas, sem omissão de dados solicitados. 

4.5- A aceitação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a 

qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e 

condições estabelecidas neste Edital. O não atendimento às solicitações 

acarretará ao candidato o cancelamento de sua inscrição. 

4.6 – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar 

obrigatoriamente, juntamente com a Ficha de Inscrição, cópia e original 

dos seguintes documentos, conforme ANEXO VI: 

a) Comprovante de inscrição no cadastro de Pessoa Física – CPF; 

b) Carteira de Identidade; 

c) Comprovante de residência; 
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d) Titulo de Eleitor, com comprovante da última eleição ou certidão de 

quitação com as obrigações eleitorais; 

e) Certificado de Reservista ou Documento militar (para candidatos do 

sexo masculino) 

f) Curriculum Vitae acompanhado de títulos compatíveis, com as 

exigências do cargo; 

g) Cópia do comprovante de escolaridade fornecido por Instituição de 

Ensino credenciada por órgão competente (Certificado, Diploma, 

Histórico Escolar ou Declaração); 

4.7- As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo à Comissão do direito de excluir 

do Processo Seletivo Simplificado o candidato que preencher em 

desacordo com o dispositivo deste Edital, se constatado, posteriormente, 

que os dados informados são inverídicos, sem prejuízo das demais 

medidas cabíveis. 

4.8- Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição com documentação 

incompleta. As inscrições que não atendam a todos os requisitos 

estabelecidos neste Edital serão tornadas sem efeito. 

4.8.1 – É vedada a inscrição de servidor público municipal concursado ou 

efetivo, para a investidura dos cargos descritos no edital do presente 

certame. 

4.9- Será permitida a inscrição mediante procuração com poderes 

específicos para o ato, outorgados através de instrumento público ou 

particular com firma reconhecida por autenticidade, devendo conter a 

indicação do cargo para o qual pretende se inscrever. Deverá ser 

entregue o respectivo mandato acompanhado de cópias autenticadas do 

documento de identidade do candidato e apresentação do documento de 

identidade do procurador. Para cada candidato, deverá ser apresentada 

uma procuração, que ficará retida. Não serão aceitas inscrições por via 

postal e extemporânea. 

4.9.1- Cada candidato poderá concorrer a apenas um cargo, 

prevalecendo, em caso de multiplicidade, a última inscrição, ressalvados 

os cargos legalmente acumuláveis e desde que haja compatibilidade de 

horários. 

4.9.2- A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

4.9.3- Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis às 

pessoas portadoras de deficiências, desde que haja compatibilidade 

entre as atribuições do cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, 

em obediência ao disposto nos termos do artigo 37, inciso VIII da CF/88. 

4.9.4- As vagas que não forem providas por falta de candidatos 

deficientes aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, 

observada a ordem geral de classificação. 

4.9.5- O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição 

na ficha de inscrição, identificando-a e anexando à mesma, laudo médico 

atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente do CID, que comprove a deficiência 

e ateste sua APTIDÃO ao cargo pretendido. 

4.9.6- Será ineficaz a inscrição, sem prejuízo de apuração penal, se for 

verificada falsidade nas declarações do candidato e/ou documentos 

apresentados. 

4.9.7. Durante o prazo de validade do presente processo seletivo, uma 

vez observados os requisitos que legitimam a contratação temporária e a 

ordem de classificação do certame, poderão ser convocados candidatos 

em número superior àquele inicialmente previsto, considerando-se que o 

número excedente de classificados passará a compor quadro de reserva. 

 

5- DO PROCESSO SELETIVO 

5.1- O Processo Seletivo Simplificado será composto de uma única etapa 

– PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório e eliminatório, que 

consistirá na análise curricular referente a escolaridade e tempo de 

serviço/experiência, de acordo com os critérios do Anexo II. O número 

máximo de pontos que pode ser obtido é o total listado também no Anexo 

II. 

5.2 - A seleção será procedida da contagem de pontos e serão apurados 

conforme descrito nos quadros do Anexo II. 

5.3 - Cada título será considerado uma única vez.  

5.4 - O curso de ensino superior não será avaliado como título, mas 

recomenda-se que uma cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão 

referente a este curso seja entregue juntamente com os documentos que 

compõem a Prova de Títulos, devendo o candidato identificar esta cópia 

com a expressão "pré-requisito".  

5.5 - Serão considerados títulos aptos a serem valorizados: 

a) Curso de Especialização realizado em instituição de ensino 

credenciada pelo MEC; 

b) Cursos ou afins, com carga horária acima de 20h/a; 

c) Tempo de exercício na Administração Pública, na função/cargo a que 

concorre com tempo igual ou superior a 12 meses; 

d) Tempo de exercício de atividade profissional na função/cargo a que 

concorre é de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, a contar da 

data de homologação do Processo Seletivo Público. 

5.6 - Documentos comprobatórios para a Prova de Títulos: 

a) Diploma (fotocópia frente e verso) ou Certificado de Conclusão em 

papel timbrado. 

b) Certificados de Conclusão conforme item 5.4, alíneas a e b. 

5.7 – Documentos comprobatórios para Tempo de Serviço: 

a)  Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias 

que incluam as páginas com os dados de identificação do trabalhador – 

folha de rosto e de qualificação civil – e com o registro do contrato de 

trabalho com todos os campos preenchidos, inclusive o da rescisão, se 

for o caso, e assinaturas; 

b)  Contrato de Trabalho que expresse claramente a função 

exercida pelo candidato e indique o período de trabalho (data de início – 

dia, mês e ano – e de permanência ou término, se for o caso); 
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c)  Declaração Funcional ou Certidão de Tempo de Serviço que 

expresse claramente a função exercida pelo candidato e indique o 

período de trabalho (data de início – dia, mês e ano – e de permanência 

ou término, se for o caso). 

5.8  - Quando houver diferença no nome do candidato, entre os 

documentos apresentados para a Prova de Títulos e o que consta no 

Requerimento de Inscrição, o mesmo deverá anexar comprovante de 

alteração de nome. 

5.9 - A seleção do currículo e a avaliação de títulos (análise curricular) 

serão realizadas pela Comissão Especial e Permanente do Processo 

Seletivo Público, conforme item 1.1. 

5.10 - A classificação será feita em ordem decrescente da pontuação 

final obtida individualmente, considerando todos os candidatos 

aprovados. 

5.10 - Havendo empate na ANÁLISE CURRICULAR e AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS, o critério para desempate será: 

1º - O candidato com maior tempo de experiência no serviço público;  

2º - O candidato com maior tempo na função;   

3º - O candidato de maior idade. 

 

6- DA ANÁLISE CURRICULAR  

6.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado mediante análise 

curricular, de caráter classificatório e eliminatório. 

6. 2 - As atribuições de pontos referentes à escolaridade e tempo de 

serviço/experiência obedecerão ao disposto no Anexo II deste Edital. 

6.3 O candidato que não obtiver o mínimo de 5 (cinco) pontos será 

eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 

6.4 Para a avaliação curricular será considerada a contagem de tempo 

de experiência profissional correspondente a função correlata 

comprovada através de registro em Carteira de Trabalho ou Declaração 

emitida por Órgão Público onde tenha prestado serviço, com peso de 2 

(dois) pontos por ano trabalhado, considerando o ano 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias. 

6.4.1 - Contrato de Trabalho que expresse claramente a função 

exercida pelo candidato e indique o período de trabalho (data de início – 

dia, mês e ano – e de permanência ou término, se for o caso); 

6.4.2 -  Declaração Funcional que expresse claramente a função 

exercida pelo candidato e indique o período de trabalho (data de início – 

dia, mês e ano – e de permanência ou término, se for o caso).  

6.5 O tempo de serviço já computado na aposentadoria não será 

considerado para contagem de pontos no presente processo de seleção. 

6.6 No documento comprobatório de experiência profissional para cada 

cargo ou função correlata deverá, obrigatoriamente, conter a indicação 

do cargo, período trabalhado (dia, mês e ano de início e término). 

6.7- Toda a documentação deverá ser entregue no dia da inscrição, 

conforme disposição constante do item 4.3.2, em envelope sem lacre, 

contendo, obrigatoriamente, na parte externa: 

a) o nome do candidato; 

b) o cargo para o qual está inscrito; 

c) descrição de cada documento apresentado. 

6.9 Os documentos serão conferidos na presença do candidato que 

assinará o respectivo Termo de Entrega no local de inscrição. 

6.10 É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega 

de seus títulos, bem como a escolha dos documentos apresentados. 

6.11 Critérios de classificação e nota mínima de aprovação: 

6.12  Os candidatos serão  classificados de acordo com  a  nota final 

resultante da apreciação do currículo, considerando-se como mínima a 

nota 5,0. 

7- DA AVALIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO DE 

SELEÇÃO 

7.1. O resultado das avaliações e a relação dos aprovados no Processo 

Seletivo Simplificado serão divulgados mediante afixação de lista na sede 

da Prefeitura Municipal de Barreiras-BA, bem como mediante publicação 

no site oficial do município, http://www.barreiras.ba.gov.br/. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. O candidato poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, 

indicando com precisão os pontos a serem examinados, mediante 

requerimento à Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado e 

protocolizado na Secretaria da Prefeitura, no prazo de 2 (dois) dias, a 

partir da publicação do resultado da seleção.  

8.2. Os recursos serão julgados pela própria Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado.  

8.3. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio 

eletrônico.  

8.4. Recursos extemporâneos serão indeferidos preliminarmente.  

8.5. O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados na 

Secretaria Municipal de Saúde e no site oficial do Município em até 30 

(trinta) dias. 

 

9- DO RESULTADO FINAL   

9.1- Dentre os candidatos aprovados, a classificação final será feita em 

função do somatório dos pontos obtidos na análise do Curriculum, em 

ordem decrescente de pontos, de acordo com o desempenho obtido. 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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9.2- Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará 

sucessivamente o candidato: 

a) Com maior pontuação na avaliação da escolaridade, quando for o 

caso; 

b) Com mais tempo de atividade profissional na área escolhida pelo 

candidato. 

c) Com maior idade. 

 

10- DA CONTRATAÇÃO 

10.1- A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e 

dar-se-á através de convocação para apresentação da documentação 

exigida e assinatura de Termo de Contrato por Tempo Determinado, sob 

Regime Especial de Direito Administrativo. 

11- DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

11.1- Os aprovados no Processo Seletivo Simplificado deverão se 

apresentar na data fixada no edital de convocação com os seguintes 

documentos: 

- Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF; 

- Fotocópia Título Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

- Fotocópia Certidão Nascimento e/ou Casamento; 

- Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos 

- Fotocópia Comprovante de residência; 

- Fotocópia Certificado de Reservista (para o sexo Masculino); 

- Certidão Negativa de antecedentes Criminais; 

- Atestado Médico; 

- Carteira de Trabalho Original; 

- Fotocópia das páginas 07 e 08 da Carteira de Trabalho; 

- Fotocópia PIS/PASEP; 

- Fotocópia da Titulação apresentada; 

- Certidão Negativa da Vara Cível; 

- Fotocópia Autenticada da Comprovante de regular situação de inscrição 

no órgão de classe respectivo, quando o cargo exigir; 

- 01 Foto 03x04; 

11.2 - A falta de comprovação de qualquer uma das exigências 

especificadas neste Edital impedirá a contratação do candidato. 

11.3 - Os aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão contratados 

sob Regime Especial de Direito Administrativo, nos termos da Lei 

Municipal nº 663/2005, para exercerem suas funções pelo prazo de 06 

(seis) meses após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

 

12- DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

12.1- A inscrição do candidato implica o conhecimento das disposições 

presentes neste edital e tácita aceitação das condições do Processo 

Seletivo Simplificado, tais como se acham estabelecidas neste Edital e 

nas normas legais pertinentes, acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

12.2- A aprovação e a classificação neste Processo Seletivo Simplificado 

geram para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, 

tratando-se de formação de cadastro de reserva, ficando reservado ao 

Município de Barreiras-BA o direito de realizá-lo ou não, de acordo com a 

necessidade dos serviços, o excepcional interesse público e as 

disponibilidades administrativas, orçamentárias e financeiras. 

12.3- A publicação oficial do resultado final referente a este Processo 

Seletivo Simplificado será realizada mediante afixação de Comunicado 

Oficial no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Barreiras, bem 

como por publicação no site oficial do Município. 

12.4- Fazem parte deste Edital: 

ANEXO I - TABELA DE CARGOS E VENCIMENTOS. 

ANEXO II - ANÁLISE CURRICULAR E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

ANEXO III - MODELO DE CURRICULUM VITAE 

ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VI - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Barreiras-BA, 17 de dezembro de 2014. 

 

ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA 

Prefeito de Barreiras 

 

REGINA ROCHA FIGUEIREDO NOGUEIRA 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

TABELA DE CARGOS E VENCIMENTOS 

QUANTITATIVO NIVEL SUPERIOR 

    

FUNÇÃO QUANTIDADE 

CADASTRO 

RESERVA  SALÁRIO  

ADMINISTRADORA 1 3             2.500,00  

ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 6 3             1.721,64  

BIOMEDICA 30 HS 2 1             1.721,64  

BIOMEDICA 40 HS 1 2             2.500,00  

BIOQUÍMICO  40 HS 4 3             2.500,00  

EDUCADOR FÍSICO 30 HS 1 1             1.846,86  

ENFERMEIRA - 40 HS - UBS/USF 45 10             3.000,00  

ENFERMEIRA - 40 HS UNIDADES DIVERSAS 5 10             2.500,00  

ENFERMEIRO(A) 30 HS 40 8             1.935,32  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 40 HS 2 1             2.500,00  

FARMACÊUTICO 20 HS 0 2             1.147,76  

FARMACÊUTICO 30 HS 1 2             1.721,64  

FARMACÊUTICO 40 HS 3 4             2.500,00  

FISIOTERAPEUTA - 30 HS 18 2             1.721,64  

FISIOTERAPEUTA - 40 HS 8 4             2.500,00  

FISIOTERAPEUTA 20 HS 1 3             1.147,76  

FONOAUDIÓLOGA 40 HORAS 1 2             2.500,00  
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MÉDICO VETERINÁRIO 40 HS 1 1             2.500,00  

NUTRICIONISTA 30 HS 1 3             1.721,64  

NUTRICIONISTA 40 HS 1 2             2.500,00  

ODONTÓLOGA 30 HS 8 3             1.721,64  

ODONTÓLOGO 40 HS 29 10             3.000,00  

PSICÓLOGA 20 HS 1 2             1.147,76  

PSICÓLOGA 30 HS 

6 3             1.721,64  

PSICÓLOGA 40 HS 2 3             2.500,00  

TOTAL 188 88   

 

 

ANEXO II  

ANÁLISE CURRICULAR E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS -  CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

CRITÉRIOS AVALIADOS PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1. Especialização  

Certificação ou Diploma de Especialização com carga horária mínima de 

360h/a.  
10 20 

2. Cursos 

Certificação ou Diploma de participação em cursos, ou afins, com carga 

horária acima de 20h/a. 
10 20 

3. Tempo de Serviço 

Tempo de exercício na Administração Pública Municipal de Barreiras, na 

função/cargo a que concorre. 
15 por ano completo 30 

Tempo de exercício de atividade profissional na função/cargo a que 

concorre. 
10 por ano completo 30 

VALOR MÁXIMO DE PONTOS 100 
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ANEXO III 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

EDITAL N° 02/2014 

Função Pretendida: Identificação da função 

1. Dados Pessoais 

Nome (completo, sem abreviações) 

Endereço completo: 

Telefone fixo e celular: 

E-mail: 

 

2. Formação Acadêmica 

Área: 

Título: 

Nome da Instituição: 

Ano de conclusão: 

 

 

3. Experiências profissionais semelhantes às da função pretendida 

Instituição: 

Cargo/Função: 

Atividades: 

Período: 

 

4. Cursos realizados 

Instituição: 

Carga horária: 

Período: 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE ATESTADO 

Timbre da Instituição, nome, endereço, telefone, CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATESTADO 

 

Atestamos para os devidos fins que _____________________ trabalhou neste estabelecimento/instituição durante o 

período _____________, desempenhando a função de _______________, cumprindo carga horária semanal de 

__________, integrando assim a equipe de trabalho responsável por ___________________ (descrever as atividades 

realizadas e citar a ação/projeto/programa). 

 

Local, data. 

 

 

Nome e assinatura do responsável pela instituição/estabelecimento 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

Timbre da Instituição, nome, endereço, telefone, CNPJ. 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que_____________________ trabalha/ trabalhou  neste estabelecimento/instituição desde_____________, desempenhando a função de 

_______________,cumprindo carga horária semanal de __________, integrando assim a equipe de trabalho responsável por ___________________ 

(citar a ação/projeto/programa e atividades realizadas). 

 

Local, data. 

 

Nome e assinatura do responsável pela instituição/estabelecimento 
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ANEXO VI 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nº. da Inscrição_______________________ Nº do Cargo_____________________ 

 

CANDIDATO (A) AO CARGO DE: ________________________________________ 

 

Nome do Candidato: ___________________________________________________  

 

Identidade:______________-_________Órgão Expedidor:______________________ 

 

C.P.F.: _________________________ Data de Nascimento: ______/____/_________  

 

Nacionalidade:____________________ Naturalidade: _______________________ 

 

Título de Eleitor:__________________      Zona:__________ Seção: _______________  

 

Endereço:_______________________________________________ Nº___________  
 

Bairro: ___________________________ Município __________________ UF:____  
 

Escolaridade: __________________________________________________________  

 

Tel: (      ) ___________________________Celular:(       )_______________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________  

 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇÃO DO EDITAL Nº 
002/2014 .  

 

DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 

 

Data da Inscrição: ____/____/____.  

 

Assinatura do candidato: _________________________________________  
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

Destinatário: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/SMS 

Endereço: Rua 19 de Maio, nº 152, Centro, Barreiras - BA;  

Descriminação: Recebi a Ficha de Inscrição nº_____/2014, Anexo II do Edital nº002/2014 .  

 

Assinatura do recebedor: ___________________________ 

 

Barreiras - BA, _______ de __________________ de 2014. 

    

 

 



 

17 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 139, de 17 de dezembro de 2014. 

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

GENÉSIO PERUZO – FAZENDA SÃO PEDRO. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à GENÉSIO PERUZO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.169.025.729-68, com endereço na Rodovia BA 460, Fazenda São 

Pedro IV, Zona Rural, Barreiras– BA, CEP:47.800-000, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura em regime 

sequeiro em área de 243ha 05a 27ca (duzentos e quarenta e três 

hectares, cinco ares e vinte e sete centiares), sob as coordenadas 

UTM  X: 0381264/Y: 8677035)  na Fazenda São Pedro, localizada na 

Rodovia BA 460, 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; 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 – 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; 

XVII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 
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XVIII – 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 140, de 17 de dezembro de 2014. 

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

LAIRA MARIA SEVERO – FAZENDA SEVERO. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à LAIRA MARIA SEVERO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.032.082.935-93, com endereço na Rua Castro Alves, Qd. 55, Lote 29, 

Zona Rural, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura em 

regime sequeiro em área de 150ha 48a 96ca (cento e cinquenta 

hectares, quarenta e oito ares e noventa e seis centiares), sob as 

coordenadas UTM  X: 0378657/Y: 8677901)  na Fazenda Severo, 

localizada na Rodovia BA 460, 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; 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; 

 



 

19 

 

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 – 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; 

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 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 141, de 17 de dezembro de 2014. 

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

EVANDRO GERMINIANI – FAZENDA NOSSA SENHORA 

CONSOLADORA – GLEBAS 1, 2 E 3. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à EVANDRO GERMINIANI, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.572.465.211-00, com endereço na Rua Jorge Amado, nº 34, Bairro 

Jardim Paraiso, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura em 

regime sequeiro em área de 1.215ha 92a 17ca (um mil, duzentos e 

quinze hectares, noventa e dois ares e dezessete centiares), sob as 

coordenadas UTM  X: 0397290/Y: 8707230)  na Fazenda Nossa 

Senhora Consoladora divididas em três glebas (Gleba 01, Gleba 02 e 

Gleba 03), localizada na Estrada do Café, Vila Novo Horizonte, 

Comunidade Placas, 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 Área 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; bem como manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; manter as placas indicativas na área de reserva 

legal; 

III - São vedados à 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; 

IV – 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; 

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

de agrotóxicos; 

VI – 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; 
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VII – 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; 

VIII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

X - 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; 

XI – 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; 

XII – 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; 

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

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

XIV – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XV – 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);  

XVI - Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

 

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 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 142, de 17 de dezembro de 2014. 

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

ROBERTO GATTO E OUTRO – FAZENDAS TERRA ROXA E SELVA 

DE PEDRA. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à ROBERTO GATTO E OUTRO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.446.914.830-04, com endereço na Rua Presidente Vargas, nº 338, 

Bairro Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-010, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura em regime 

sequeiro em área de 556ha 68a 75ca (quinhentos e cinquenta e seis 

hectares, sessenta e oito ares e setenta e cinco centiares), sob as 

coordenadas UTM  X: 0358143/Y: 8692348 e X: 0359135/Y: 8693996)  

nas Fazendas Terra Roxa e Selva de Pedra, localizadas na Rodovia BA 

460 por 45,5 Km, à esquerda, Comunidade Placas, 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 
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interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; colocar placas indicativas na área de 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 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 – 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; 

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 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 143, de 17 de dezembro de 2014. 

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

VALTER GATTO E OUTRO – FAZENDA LIBERDADE I. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
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Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, 

à VALTER GATTO E OUTRO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.219.955.080-04, com endereço na Rua Presidente Vargas, nº 338, 

Bairro Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-010, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura em regime 

sequeiro em área de 814ha 43a 83ca (oitocentos e quatorze 

hectares, quarenta e três ares e oitenta e três centiares), sob as 

coordenadas UTM  X: 0370548/Y: 8703924) na Fazenda Liberdade I, 

localizada na Rodovia BA 460 por 67 Km, à esquerda, Comunidade 

Placas, 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; 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 – 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; 

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 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 
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PORTARIA SEMMA Nº 144, de 17 de dezembro de 2014. 

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

VALTER GATTO E OUTRO – FAZENDA LIBERDADE 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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à VALTER GATTO E OUTRO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.219.955.080-04, com endereço na Rua Presidente Vargas, nº 338, 

Bairro Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-010, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura em regime 

sequeiro em área de 414ha 67a 61ca (quatrocentos e quarenta e um 

hectares, sessenta e sete ares e sessenta e um centiares), sob as 

coordenadas UTM  X: 0357615/Y: 8694341) na Fazenda Liberdade III, 

localizada na Rodovia BA 460 por 45,5 Km, à esquerda, Comunidade 

Placas, 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; 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 – 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; 

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 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 
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PORTARIA SEMMA Nº 145, de 17 de dezembro de 2014. 

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

VALTER GATTO E OUTRO – FAZENDAS TEREZINA, TROPICAL, 

CARAJÁS E BR 2. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à VALTER GATTO E OUTRO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.219.955.080-04, com endereço na Rua Presidente Vargas, nº 338, 

Bairro Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-010, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura em regime 

sequeiro em área de 514ha 61a 94ca (quinhentos e quatorze 

hectares, sessenta e um ares e noventa e quatro centiares), sob as 

coordenadas UTM  X: 0377385/Y: 8681152) nas Fazendas Teresina, 

Tropical, Carajás e BR 2, localizadas na Rodovia BA 460 por 45,5 Km, à 

esquerda, Comunidade Placas, 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; bem como manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; colocar placas indicativas na área de 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 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 – 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; 

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 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 
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PORTARIA SEMMA Nº 146, de 17 de dezembro de 2014. 

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

VALDIR GATTO E OUTROS – FAZENDA CONDOMÍNIO IRMÃOS 

GATTO. 

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 2013-0482/TEC/LS-0045, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

à VALDIR GATTO E OUTRO, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.219.954.780-91, com endereço na Rua Presidente Vargas, nº 338, 

Bairro Centro, Barreiras/BA, CEP: 47.800-010, para localização, 

implantação e operação da atividade de Posto de Abastecimento de 

Combustíveis - Rural, com com 03 (três) tanques com capacidade 

para 15M³ (quinze metros cúbicos) cada um (óleo diesel) e  01 (um) 

tanque com 06M³ (seis metros cúbicos) para gasolina de avião, 

totalizando 51M³ (cinquenta e um metros cúbicos) de 

armazenamento de combustível, sob as coordenadas UTM  X: 

359606/Y: 8690908) na Fazenda Condomínio Irmãos Gatto, 

localizadas na Rodovia BA 460 por 67 Km, à esquerda, Comunidade 

Placas, Barreiras – BA, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis; 

 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 90 (noventa) dias, Laudo de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros;  

 

III – Operar o Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustível – 

SAAC, tanques atmosférico, tubulações e acessórios interligados, de 

acordo com as normas da ABNT; 

 

IV – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo 

que serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado 

periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição 

final em instalação com Licença Ambiental; 

 

V – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

VI – Deverá operar o referido Posto de Abastecimento – PA, conforme 

exigências da Norma Técnica - NT nº 002/2006, aprovada pela 

Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de fevereiro de 2006; 

 

VII – Apresentar a SEMMA, dentro do prazo de 90 dias, dispensa de 

outorga do direito de uso da água do referido poço artesiano junto ao 

Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA; 

 

VIII – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

IX – A operação de Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustíveis 

deverão obedecer a NBR 7505 (Armazenagem de Líquidos Inflamáveis 

e Combustíveis), da ABNT; 

 

X – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de 

vazamento de combustível; 

 

XI – 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; 

 

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

recicláveis e encaminha-los para destino final adequado; 

XIII – Deverá apresentar, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, registro 

do Posto de Abastecimento – PA junto a Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Bicombustíveis – ANP, em atendimento a Resolução ANP 

nº 12, de 21/03/2007, retificada em 23/06/2008; 

XIV – Deverá apresentar à SEMMA, dentro do prazo de 60 (sessenta) 

dias, Plano de Emergência Ambiental, 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 e 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; 

XV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XVI – 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 
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