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REPUBLICAÇÃO 

DECRETO Nº 820/2014. 

Aprova para fins de regularização fundiária, o empreendimento imobiliário denominado “Loteamento Bela Vista”, no município de Barreiras, 

Estado da Bahia. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 

do Município de Barreiras/BA, e, 

CONSIDERANDO, que a presente aprovação tem por finalidade regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado, permitindo assim, 

aos proprietários dos lotes já comercializados a possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de Imóveis competente; 

CONSIDERANDO, que a presente aprovação permitirá o cadastramento dos imóveis integrantes do Loteamento Bela Vista, junto ao Cadastro 

Imobiliário Municipal, departamento integrante da Coordenadoria de Administração Tributária do Município de Barreiras. 

CONSIDERANDO ainda, que a presente aprovação permitirá a devida e legal incorporação ao Patrimônio Público Municipal de áreas de terra 

destinadas a construção de equipamentos públicos de relevante interesse público e social.  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado o Loteamento denominado “Bela Vista”, situado em Barreirinhas (Antigo Matadouro), neste município, composto por 23 (vinte e 

três) quadras, sendo: Q-01A, Q-01, Q-02, Q-03, Q-04, Q-05, Q-06, Q-07, Q-08, Q-09, Q-10, Q-11, Q-12, Q-13, Q-14, Q-15, Q-16, Q-17, Q-18, Q-19, Q-

20, Q-21 e Q-22, constituídas de 447 (quatrocentos e quarenta e sete) lotes comerciais e residenciais, conforme descrito no Alvará de Licença nº 

1.308/2014, editado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras em de 14 de outubro de 2014. 

Art. 2º - Nos termos do Alvará de Licença nº 1.308/2014, fica o Loteamento Bela Vista, no município de Barreiras, aprovado com a seguinte 

composição: 

 

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO 

ÁREA TOTAL LOTEADA 243.800,00 m² 

ÁREA TOTAL DE LOTES 138.002,13 m² 

ÁREA DE RUAS E AVENIDAS 66.282,36 m² 

ÁREA INSTITUCIONAL 30.515,51 m² 

TOTAL DE ÁREA PÚBLICA 96.797,87 m² 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 12 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 074, de 23 de Julho de 2015. 

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

Empresa METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA PARA 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO - EEE. 

O Secretário 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 Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

da Bahia - SEMA  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, ainda a Resolução 

CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que do processo 

SEMMA nº 2015-0377/TEC/LS-0034, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a Empresa METRO 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.07.478.417/0001-03, com sede à Al. Salvador, nº 1057,  

Condomínio Salvador Shopping  Business, Torre América, sala 1501 a 

1504, bairro Caminho das Árvores,  Salvador – BA, CEP:41.820-790, para 

localização, implantação e operação da atividade de Construção da 

Estação Elevatória de Esgoto – EEE, com vazão prevista de 17,03 l/s 

para atender ao LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO I, II, III, IV e V – 

Programa Minha Casa Minha Vida –(Coordenadas UTM: X:23 L 

0502430 Y:8662915, X:23 L 0502146 Y:8663009, X:23 L 0502314 

Y:8663478, X:23 L 0502598 Y:8663384), localizado na Fazenda Vitória, 

Rodovia BR 135, Km 09, sentido Barreiras/Riachão das Neves, zona 

urbana, nesta cidade de Barreiras - BA., mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes: 

 

I – Deverá implantar e operar o empreendimento conforme projeto 

apresentado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA; 

 

II – Utilizar, somente, matérias-primas provenientes de empreendimentos 

que possuem licenciamento ambiental regular. 

 

III - Durante as fases de implantação e operação da atividade os operários 

deverão, obrigatoriamente, utilizar Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI
s
, conforme orientação de técnico habilitado; 

 

IV – Deverá disponibilizar a todos os funcionários as condições ideais para 

a realização das atividades, que visem à proteção, o bem estar e a saúde 

dos colaboradores, conforme exigências do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE; 

 

V – A operação da atividade deverá estar de acordo com as normas 

técnicas e legislações ambientais pertinentes; 

VI – Deverá efetuar, permanentemente, a manutenção de todos os 

equipamentos como forma de prevenção de acidentes e riscos ambientais; 

VII – 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; 

VIII – Deverá dispor de local específico e abrigado para disposição 

temporária dos resíduos sólidos e encaminha-los para destino final em 

aterro sanitário; 

IX – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

Estação Elevatória de Esgoto - EEE; 

 

X – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente para 

qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou por 

ocasião do vencimento desta licença. 

 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 SEMMAS 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 

 


