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DECRETO Nº 418/2015 

Exonera o servidor Augusto Santos Souza desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado o servidor Augusto Santos Souza, Cargo em 

Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, lotado na Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 05 de agosto 

de 2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 419/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Simone Brito Bagano, para 

provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, 

lotada na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Agrário. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º- Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 05 de agosto 

de 2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO – Em 18 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 
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PORTARIA SEMMA Nº 088, de 18 de Agosto de 2015. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano, a IRES OLIMPIO BASSO – FAZENDA VEREDA 

ALEGRE e AGROPECUÁRIA BASSO I, II, III e IV. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 

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

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 

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

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

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

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e 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 (um mil) hectares, tendo em vista o que do processo 

SEMMA nº 2015.0114/TEC/ASV.0004, com Pareceres Técnico e Jurídico 

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

Supressão da Vegetação (ASV), válida por 01 (um) ano, à IRES 

OLIMPIO BASSO, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.057.921.690-04, 

com endereço à Rodovia BR 020, Km 542 (Barreiras – LEM), Zona Rural, 

(Caixa Postal Nº1203), neste município de Barreiras, Estado da Bahia, 

CEP: 47.800-000,  para Supressão da vegetação nativa em uma área 

de 804ha 58a 16ca  (oitocentos e quatro hectares, cinquenta e oito 

ares e dezesseis centiares), com coordenadas da poligonal UTM: 

432.732,430/8.671.113,743;  432.968,147/8.670.905,454;  

433.221,278/8.670.773,016; 433.877,337/8.670.423,652; 

434.011,372/8.670.366,658; 434.223,210/8.670.276,581; 

434.509,496/8.670.154,847; 434.928,541/8.669.992,688; 

434.860,194/8.669.540,207; 434.116,348/8.669.751,298; 

433.892,102/8.669.814,936; 432.460,944/8.670.221,075; 

432.027,009/8.670.344,219; 432.168,476/8.671.036,006; 

432.665,860/8.670.894,856; 431.553,665/8.670.476,477;  

432.027,009/8.670.344,219;  431.924,672/8.669.843,777;  

431.767,086/8.669.774,379; 431.695,607/8.669.711,918; 

431.607,617/8.669.609,628; 431.546,628/8.669.496,254;  

431.510,550/8.669.353,226;  431.508,906/8.669.233,806;  

431.535,156/8.669.096,336; 431.585,264/8.668.999,687; 

431.576,367/8.668.976,008; 431.471,469/8.669.052,753; 

431.356,635/8.669.096,635; 431.172,954/8.669.112,517; 

430.997,857/8.669.074,627; 430.815,948/8.668.988,208; 

430.815,948/8.668.988,208; 430.780,439/8.668.971,339; 

430.628,401/8.668.775,661; 430.326,123/8.668.775,661; 

430.230,345/8.668.866,192; 430.207,384/8.668.880,123; 

431.519,188/8.667.781,640;                          431.699,022/8.667.715,820;  

 

432.153,850/8.667.549,350; 432.274,770/8.667.530,581; 

433.206,493/8.666.643,408; 433.439,043/8.666.421,977; 

433.820,019/8.666.059,216; 433.352,252/8.665.995,353; 

432.695,053/8.665.905,626; 432.642,758/8.665.992,153; 

432.558,742/8.666.171,119; 432.420,447/8.666.400,819; 

432.313,466/8.666.567,444; 432.207,566/8.666.729,062; 

432.146,113/8.666.822,335; 432.017,740/8.666.940,177; 

431.941,232/8.667.042,151; 431.799,570/8.667.235,045; 

431.576,713/8.667.313,658; 431.445,279/8.667.360,022; 

431.449,713/8.667.418,144; 431.440,552/8.667.298,066; 

431.559,238//8.667.256,199; 431.762,162/8.667.184,617; 

431.893,054/8.667.006,389; 431.973,076/8.666.899,729; 

432.100,083/8.666.783,141; 432.157,422/8.666.696,114; 

432.263,128/8.666.534,792; 432.369,491/8.666.369,131; 

432.505,744/8.666.142,821; 432.589,782/8.665.963,809; 

432.630,290/8.665.896,784; 431.114,603/8.665.689,849; 

431.135,014/8.665.837,421; 431.221,672/8.665.983,005; 

431.258,912/8.666.091,662; 431.272,087/8.666.178,474; 

431.273,321/8.666.273,550; 431.268,534/8.666.300,342; 

431.250,395/8.666.401,869; 431.380,351/8.667.085,078; 

431.422,646/8.667.208,327; 431.440,338/8.667.295,257; 

427.346,061/8.667.692,199; 427.605,533/8.667.630,959; 

428.084,063/8.667.518,017; 428.046,314/8.667.132,895; 

427.992,604/8.667.023,329; 427.956,508/8.666.857,958; 

427.955,042/8.666.723,658; 428.000,273/8.666.557,454; 

428.091,703/8.666.412,256; 428.148,266/8.665.964,444; 

428.218,347/8.665.578,406; 428.364,858/8.665.639,733; 

428.456,467/8.665.698,862;       428.518,817/8.665.713,614;        

428.478,161/8.665.329,023;                        426.952,911/8.665.120,270, 

com um volume total de 4313,84277 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 4.887ha 57a 08ca (quatro mil oitocentos 

e oitenta e sete hectares, cinquenta e sete ares e oito centiares), da 

Fazenda Vereda Alegre e Agropecuária Basso I, II, III e IV, localizada 

na Rodovia BR 020, KM 542, Zona Rural, no município de Barreiras, 

Bahia, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes: 

1) 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, 
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apresentado à SEMMA, mantendo no empreendimento as 

devidas ART’s – Anotação de Responsabilidade Técnica à 

disposição dos órgãos fiscalizadores; 

2) 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;  

3) 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); 

4) Comunicar, prévia e formalmente a esta secretaria, a 

data do início da Supressão da Vegetação, ao tempo, 

deverá apresentar contrato com o biólogo que ficará 

responsável pela execução do Plano de 

Afugentamento e Resgate da Fauna Silvestre, no 

local.  

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 

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 2015-034/TEC/LS-0002, 

cujo objetivo é a atividade de agricultura de sequeiro, cabendo 

ao interessado obter esta Anuência e/ou Autorização, inclusive de 

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 Municipal do Meio Ambiente 

 


