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PORTARIA SEMMA Nº 148, de 19 de Dezembro de 2014. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano, JOSÉ DAVY BESSA NOGUEIRA – FAZENDA 

TAMBORIL II. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

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

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

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

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

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

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

Lei Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo de 

Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e o MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental Municipal 

para aprovar o manejo e a supressão de vegetação rural de até 1.000 

hectares, tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2014-

0413/TEC/ASV-0009, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização da Supressão da 

Vegetação (ASV), válida por 01 (um) ano, à JOSÉ DAVY BESSA 

NOGUEIRA, pessoa física inscrita no CPF sob nº. 051.053.234-91, com 

sede na Rua 19 de Maio, Nº192, bairro Vila Brasil, Barreiras - BA, para 

Supressão da vegetação nativa em uma área de 138ha 16a 39ca  

(cento e trinta e oito hectares, dezesseis ares e trinta e nove 

centiares), com coordenadas da poligonal 8.681.949/498.328, 

8.681.912/498.381, 8.681.829/498.434, 8.681.782/498.469, 

8.681.767/498.483, 8.681.785/498.500, 8.681.763/498.522, 

8.681.531/498.532, 8.681.504/498.518, 8.681.480/498.481, 

8.681.407/498.263, 8.681.242/498.285, 8.681.148/498.121, 

8.680.948/497.928, 8.680.918/497.889, 8.680.967/497.844, 

8.680.993/497.832, 8.681.082/497.818, 8.681.110/497.802, 

8.681.136/497.774, 8.681.157/497.741, 8.681.173/497.702, 

8.681.178/497.670, 8.681.168/497.497, 8.681.160/497.442, 

8.681.163/497.410, 8.681.168/497.398, 8.681.185/497.386, 

8.681.221/497.371, 8.681.276/497.348, 8.681.349/497.306, 

8.681.386/497.282, 8.681.410/497.254, 8.681.427/497.213, 

8.681.437/497.165, 8.681.450/497.058, 8.681.687/497.222, 

8.681.403/497.677, 8.681.693/497.871, 8.681.582/498.059, 

8.681.781/498.149,  

8.681.789/498.179, 8.681.872/498.265, 8.681.939/498.322, 

8.681.395/497.020, 8.681.377/497.156, 8.681.358/497.222, 

8.681.346/497.237, 8.681.249/497.294, 8.681.156/497.333, 

8.681.121/497.358, 8.681.104/497.395, 8.681.099/497.444, 

8.681.116/497.612, 8.681.115/497.687, 8.681.104/497.713, 

8.681.089/497.737, 8.681.058/497.762, 8.680.961/497.778,  

8.680.945/497.787, 8.680.882/497.841, 8.680.374/497.168, 

8.680.256/497.056, 8.680.269/497.015, 8.680.272/496.987, 

8.680.264/496.957, 8.680.246/496.930, 8.680.197/496.889, 

8.680.398/496.749,         8.680.459/496.726,        8.680.786/496.694,       

8.680.871/496.658, com um volume total de 1058,42294 m³ e, devendo 

manter preservadas as espécies imunes de corte e/ou ameaçadas de 

extinção Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Baraúna (Melanoxylon 

brauna), Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium) e Pequi (Caryocar 

brasiliensis), cuja área total é de 196ha 94a 38ca (cento e noventa e seis 

hectares, noventa e quatro ares e trinta e oito centiares) da Fazenda 

Tamboril II, localizada na Rodovia BA 827, Área Verde, Estrada Rio 

Branco, Zona Rural, no município de Barreiras, Bahia, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes: 

1) Deverá realizar a compensação ambiental pela supressão de 

espécies imunes de corte e/ou ameaçadas de extinção com a 

construção de uma praça pública no Município de Barreiras, no 

Bairro Boa Sorte, com o plantio de espécies nativas do cerrado Aroeira 

(Myracrodruon urundeuva), no valor total R$ 39.097,00 (trinta e nove mil 

e noventa e sete reais). Além disso, realizará a manutenção de 2/3 do 

numero de espécies encontradas no empreendimento com a espécie 

Aroeira (Myracrodruon urundeuva). 

2) Manter durante a supressão de vegetação, profissionais 

habilitados, Biólogos e Médico Veterinário para realizar capturas de 

animais que venham a se ferir, dando a estes toda a assistência até sua 

plena recuperação e devolução ao seu habitat natural, além do 

monitoramento e resgate, conforme apresentado no Plano de Resgate, 

Salvamento e Afugentamento, apresentado à SEMMA, mantendo no 

empreendimento as devidas ART’s – Anotação de Responsabilidade 

Técnica à disposição dos órgãos fiscalizadores; 

3) Elaborar relatório único de Execução do Plano de Estratégico 

para Resgate, Afugentamento e Captura da Fauna, contendo ata 

diária das atividades de supressão, detalhando atendimento e resgate da 

fauna realizado durante o processo de supressão, devidamente 

fotografado e georreferenciado, conforme plano apresentado à esta 

SEMMA, anexando a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

expedida pelo Conselho de Biologia, quando finalizar totalmente o objeto 

desta licença;  

4) Gerenciar a movimentação de máquinas, veículos e pessoas nas 

operações de supressão de vegetação no sentido de minimizar os 

impactos causados a fauna, em especial aquelas ameaçadas de 

extinção constante no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção, Vol. II (MMA/2008); 

5) Realizar, previamente à supressão da vegetação, o afugentamento, 

coleta e/ou captura da fauna silvestre, bem como de ninhos, 

atentando-se para árvores ocas e mortas, levando-se em consideração a 

velocidade de deslocamento dos animais mais lentos, orientando o 
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deslocamento destes para as áreas protegidas.  

6) Fica vedado o uso de correntão na operação de supressão de 

vegetação e o desmatamento desnecessário, fora da poligonal 

autorizada. 

7) Adotar programa de esclarecimentos junto aos operários 

envolvidos na execução da atividade e exercer o controle sobre os 

moradores para que as ações de supressão fiquem restritas aos limites 

da área de exploração;  

8) Não explorar espécies florestais ameaçadas de extinção e/ou 

imunes de corte, conforme Instrução Normativa MMA 06/08, Portaria 

IBAMA nº 37N/92, Portaria 83/91, art. 2º; dentre outras legislações; 

9) São vedadas as práticas de caça e uso do fogo; 

10) Todo material lenhoso advindo da supressão deverá ter sua 

destinação conforme descrito em estudo apresentado à SEMMA e 

comprovado com documentação de recebimento por parte do órgão 

e/ou instituição; 

11) Manter a disposição da fiscalização ambiental, o andamento das 

atividades e outras ações referentes ao projeto, acompanhado de ART 

de profissional habilitado; 

12) Fica exigido à segurança de todos os trabalhadores, seguindo as 

Normas de Segurança do Trabalho exigidos em Lei, e principalmente a 

utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por todos os 

profissionais que irão trabalhar na execução do projeto. 

Art. 2º - Esta Autorização refere-se à supressão de vegetação, é de 

competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, está 

vinculada ao Processo Nº 2014-415/TEC/DLA-0020, cujo objetivo é a 

implantação de um projeto agropecuário extensivo, 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 - Estabelecem 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 - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e 

compromissos assumidos no processo técnico, bem como, as 

condicionantes e artigos desta portaria, a tornará sem efeito. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário do Meio Ambiente  

PORTARIA SEMMA Nº 149, de 19 de Dezembro de 2014. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano a Empresa FLOR DO CERRADO URBANISMO SPE 

LTDA. – LOTEAMENTO URBANO FLOR DO CERRADO. 

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 a 

Lei Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo de 

Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e o MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental Municipal 

para aprovar o manejo e a supressão de vegetação rural de até 1.000 

hectares, tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2014-

0060/TEC/ASV-0002, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização da Supressão da 

Vegetação (ASV), válida por 01 (um) ano, à Empresa FLOR DO 

CERRADO URBANISMO SPE LTDA., pessoa juridica inscrita no CNPJ 

sob nº. 18.443.686/0001-50, com sede na Rua Marechal Deodoro, 

Nº170, sala 04, bairro Centro, Barreiras - BA, para Supressão da 

vegetação nativa em uma área de 19ha 87a 24ca (dezenove hectares, 

oitenta e sete ares e vinte e quatro centiares), com coordenadas da 

poligonal A5L M 2455 (8.658.390,066 / 504.925,077), A5L M 2456 

(8.658.366,234 / 504.803,475), A5L M 2457 (8.659.074,215. / 

504.563,516), A5L M 2458 (8.659.670,964 / 504.357,272), A5L M 2459 

(8.660.225,404 / 504.165,205), A5L M 2460 (8.660.295,276 / 

504.268,554), A5L M 2461 (8.659.577,388 / 504.517,815), com um 

volume total de 527,30497 m³ e devendo manter preservadas as 

espécies imunes de corte e/ou ameaçadas de extinção Aroeira 

(Myracrodruon urundeuva), Baraúna (Melanoxylon brauna), Gonçalo-

Alves (Astronium fraxinifolium), bem como, excluir a área de 4ha 20a 

88ca (quatro hectares, vinte ares e oitenta e oito ares), deixados para 

área de preservação e área verde, de uma área total de 24ha 08a 12ca 

(vinte e quatro hectares, oito ares e doze centiares), na Fazenda Pérola, 

localizada na Avenida Souza Moreira (Estrada velha para Angical), zona 

urbana, Barreiras – Bahia, para implantação do LOTEAMENTO FLOR 

DO CERRADO, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes: 

1) Executar a compensação ambiental em uma praça pública do 

município de Barreiras denominadas de “Praça da Vila Brasil” 
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no valor total de R$ 182.514,00 (cento e oitenta e dois mil, 

quinhentos e quatorze reais), devendo o empreendedor 

apresentar o projeto de recuperação, urbanização e paisagismo 

das praças contendo as espécies Aroeira (Myracrodruon 

urundeuva), Barauna (Melanoxylon braúna) e Gonçalo-Alves 

(Astronium fraxinifolium) que se referem as espécies imunes de 

corte e/ou ameaçadas de extinção, (de acordo com a Instrução 

Normativa Nº 06 de 23 de setembro de  2008; a Portaria IBAMA nº 

37-N, de 03 de abril de 1992; Portaria Normativa nº 83, de 26 de 

setembro de 1991 e a Resolução nº 1.009 de 06 de dezembro de 

1994), a serem suprimidas no loteamento, conforme ajustado no 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta. Prazo de 90 (noventa) 

dias;  

2) Realizar a arborização do empreendimento Flor do 

Cerrado com as espécies Aroeira (Myracrodruon 

urundeuva), Barauna (Melanoxylon braúna) e Gonçalo-

Alves (Astronium fraxinifolium) que se referem as 

espécies imunes de corte e/ou ameaçadas de 

extinção, (de acordo com a Instrução Normativa Nº 06 de 

23 de setembro de  2008; a Portaria IBAMA nº 37-N, de 

03 de abril de 1992; Portaria Normativa nº 83, de 26 de 

setembro de 1991 e a Resolução nº 1.009 de 06 de 

dezembro de 1994), a serem suprimidas no loteamento;   

3) Manter durante a supressão de vegetação, 

profissionais habilitados, Biólogos e/ou Médico 

Veterinário para realizar capturas de animais que 

venham a se ferir, dando a estes toda a assistência até 

sua plena recuperação e devolução ao seu habitat natural, 

além do monitoramento e resgate, conforme apresentado 

no Plano de Resgate, Salvamento e Afugentamento, 

apresentado à SEMMA, mantendo no empreendimento as 

devidas ART’s – Anotação de Responsabilidade Técnica à 

disposição dos órgãos fiscalizadores;  

4) Elaborar relatório único, contendo ata diária das 

atividades de supressão, detalhando atendimento e 

resgate da fauna realizado durante o processo de 

supressão, quando finalizar totalmente o objeto desta 

licença;  

5) Gerenciar a movimentação de máquinas, veículos e 

pessoas nas operações de supressão de vegetação no 

sentido de minimizar os impactos causados a fauna, 

em especial aquelas ameaçadas de extinção constante 

no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção, Vol. II (MMA/2008); 

6) Realizar, previamente à supressão da vegetação, o 

afugentamento, coleta e/ou captura da fauna silvestre, 

bem como de ninhos e exames atentando-se para árvores 

ocas e mortas, levando-se em consideração a velocidade 

de deslocamento dos animais mais lentos, orientando o 

deslocamento destes para as áreas protegidas, conforme 

apresentado no Plano de Resgate, Salvamento e 

Afugentamento, apresentado à SEMMA; 

7) Fica vedado o uso de correntão na operação de 

supressão de vegetação e o desmatamento 

desnecessário; 

8) Adotar programa de esclarecimentos junto aos 

operários envolvidos na execução da atividade e 

exercer o controle sobre os moradores para que as ações 

de supressão fiquem restritas aos limites da área de 

exploração;  

9) Não explorar espécies florestais ameaçadas de 

extinção e/ou imunes de corte, conforme Instrução 

Normativa MMA 06/08, Portaria IBAMA nº 113/95, 

Instrução Normativa IBAMA nº 147/07 e Resolução 

CEPRAM 1009/94; dentre outras legislações; 

10) Manter preservadas as espécies imunes de corte e/ou 

ameaçadas de extinção: Aroeira (Myracrodruon 

urundeuva), Barauna (Melanoxylon braúna), Gonçalo-

Alves (Astronium fraxinifolium); 

11) São vedadas as práticas de caça e uso do fogo; 

12) Todo material lenhoso advindo da supressão deverá ter 

sua destinação conforme descrito em estudo 

apresentado à SEMMA e comprovado com 

documentação de recebimento por parte do órgão e/ou 

instituição; 

13) Manter a disposição da fiscalização ambiental, o 

andamento das atividades e outras ações referentes ao 

projeto, acompanhado de ART de profissional habilitado; 

14) Deverá realizar o resgate de indivíduos em fase de 

desenvolvimento jovem (plântulas), (mudas, varinhas e varolas) para 

adensarem e enriquecerem as áreas verdes do loteamento; 

15)   Fica exigido à segurança de todos os trabalhadores, seguindo 

as Normas de Segurança do Trabalho exigidos em Lei, e principalmente 

a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por todos os 

profissionais que irão trabalhar na execução do projeto. 

Art. 2º - Esta Autorização refere-se à supressão de vegetação, é de 
competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, está 
vinculada ao Processo Nº 2014-059/TEC/LS-0010, cujo objetivo é a 
implantação de um loteamento urbano, 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 - Estabelecem 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 - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e 
compromissos assumidos no processo técnico, bem como, as 
condicionantes e artigos desta portaria, a tornará sem efeito. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário do Meio Ambiente  
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AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – PROC. ADM. nº 642/2014 TIPO MELHOR PREÇO 

GLOBAL POR LOTE - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e 

ampliação nos prédios do Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida,  CTA, Maternidade Municipal, Centro de Controle 

de Zoonoses e diversos PSF’s no Município de Barreiras, especificações no Edital e seus Anexos. ABERTURA: 09 de 

Janeiro de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Informações, COPSEL, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou 

(0**77) 3613-8337  

Jean Carlos Alves Luíz 

Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. 

Barreiras (BA), 19 de Dezembro 2014. 


