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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Termos Complementares de Autos de Infração de contribuinte 

por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário 

Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

 

I.M RAZÃO SOCIAL TERMO COMPLEMENTAR AO 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 

4807 RAYANE S. FARIA DE OLIVEIRA 00837/2011 

6443 RITMO SHOW SERV DE ORGAN. DE FESTAS 
EVENTOS LTDA 

00147/2011 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 11 de Setembro de 2015. 
 
 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Termos Complementares de Autos de Infração de contribuinte 

por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário 

Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

 

I.M RAZÃO SOCIAL TERMO COMPLEMENTAR AO 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 

4423 CASA DO SERRALHEIRO MAT. LTDA 00319/2011 

4845 JL CONSTRUÇAO CIVIL E MANUTENÇAO INDUSTRIAL 
LTDA 

00638/2010 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 11 de Setembro de 2015. 
 
 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014
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PORTARIA SEMMA Nº 097, de 11 de Setembro de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa MASSA FORT CONCRETO LTDA – ME. 

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 2014-0447/TEC/LS-0038, com Parecer 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa MASSA FORT CONCRETO LTDA - ME., Pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ sob nº.08.419.359/0002-90, com sede à rodovia BR 

135, Km 0, S/N, Zona Rural, Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.800-

000, cujo nome de fantasia é MASSA FORT, para localização, 

implantação e operação da atividade de fabricação de massa de 

concreto para construção civil com capacidade instalada de utilizar 

9,5T/dia (nove virgula cinco Toneladas por dia) de cimento, sob as 

Coordenadas Geográficas: S 12º06’11” / W 44º58’13”,  localizada na 

rodovia BR 135, Km 0, S/N, Zona Rural, Barreiras, Estado da Bahia, 

CEP:47.800-000, mediante o cumprimento da legislação vigente e 

dos Condicionantes:  

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

 

II – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

 

IV – Deverá manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-

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

dezembro de 1994, Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 

NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 08/05/1996 

do Ministério do Trabalho e Emprego e Plano de Emergência, todos com 

a respectiva ART do responsável técnico; 

 

V – 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; 

VI – Deverá apresentar a esta SEMMA a regularização ambiental 

(dispensa de outorga) para o ponto de captação no rio Grande, 

Requerimento INEMA nº 2015.001.017597/INEMA/REQ; 

VII – Deverá adquirir as matérias-primas (areia, brita, pó de brita, cimento 

e solução aditiva) somente de fornecedores que possuem licenciamento 

ambiental regular; 

 

VIII - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos sólidos 

de origem doméstica, devendo a sua destinação final para aterro sanitário 

do município; 

IX – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais;  

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 
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PORTARIA SEMMA Nº 098, de 11 de Setembro de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa REAL EXPRESSO LTDA. 

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 2015-0223/TEC/LS-0017, com Parecer 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa REAL EXPRESSO LTDA., Pessoa jurídica inscrita no CNPJ 

sob nº.25.634.551/0058-73, com sede à rodovia BR 020/242, Km 4, 

Bairro Boa Vista, Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.800-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de Transporte 

rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

interestadual, e de armazenamento de combustível líquido para 

veículos automotores em uso próprio com capacidade instalada de 

45 m
3 

(quarenta e cinco metros cúbicos) de armazenamento, sob as 

Coordenadas UTM: X 0498080/ Y 8659089, localizada na rodovia BR 

020/242, Km 4, Bairro Boa Vista, Barreiras – BA, mediante 

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, tanque atmosférico, tubulações e acessórios interligados, de 

acordo com as normas da ABNT; 

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

serve a pista de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o 

óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação 

com Licença Ambiental; 

V – 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 – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

VIII – A implantação e operação de Sistemas de Armazenamento Aéreo 

de Combustíveis deverão obedecer a NBR 7505 (Armazenagem de 

Líquidos Inflamáveis e Combustíveis), da ABNT; 

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

vazamento de combustível; 

X – 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; 

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

recicláveis e encaminha-los para destino final adequado; 

XII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIII – 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 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 

 

PORTARIA SEMMA Nº 099, de 11 de Setembro de 2015. 

Conceder Licença de Localização (LL), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO 2000 EIRELI – EPP 

/ LOTEAMENTO FLOR DA SERRA. 

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 
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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 2014-0586/TEC/LL-0005, com Parecer Técnico e Jurídico, 

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

Localização (LL), válida por 03 (três) anos, a Empresa INCORPORAÇÃO 

E EMPREENDIMENTO 2000 EIRELI - EPP., Pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.07.860.055/0001-10, com sede à Rua Riachão,  S/N, Zona 

Suburbana (saída para o Piauí), Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-

970, para localização da atividade de Loteamento Urbano denominado 

“Flor da Serra”, com área total de 38ha 69a 51ca (trinta e oito 

hectares, sessenta e nove ares e cinquenta e um centiares), sob às 

Coordenadas UTM: X: 0502600 / Y: 8663500, localizado na Fazenda 

Vitória Rejane, Rodovia BR 135/020, próximo ao Distrito Industrial de 

Barreiras (saída para o Piauí), Barreiras – BA, mediante cumprimento da 

legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I - Atender ao Código de Urbanismo e Obras do Município de Barreiras e à 

legislação ambiental pertinente; 

 

II – Apresentar no requerimento da LI – Licença de Implantação cópia 

autenticada do Termo de Acordo e Compromisso (TAC) celebrado com a 

Prefeitura Municipal de Barreiras, contemplando as seguintes obras: rede 

de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, rede de distribuição 

de água potável, rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário, rede de 

coleta de águas pluviais, meio fio e sarjetas e pavimentação de ruas; 

 

III - Apresentar no requerimento da LI os seguintes Planos e Programas: a) 
Plano de Controle Ambiental da Obra; b) Programa de Medidas de 
Controle de Erosão para os locais a serem afetados com a implantação do 
empreendimento; c) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil – PGRCC, pertinente a fase de implantação com adoção de medidas 
que visem à redução, reutilização e reciclagem com respectiva ART do 
responsável; d) Plano de Controle e Monitoramento de Ruído e Emissões 
de particulados para fase de implantação; e) Programa de Gerenciamento 
de Risco (PGR), pertinente à atividade ora licenciada e considerando os 
riscos físicos, químicos e biológicos; f) Plano de Segurança/Emergência 
para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, durante 
a fase de implantação do empreendimento; g) Plano de Monitoramento das 
águas superficiais;  

IV - Apresentar no requerimento da LI os seguintes projetos aprovados 

pelos devidos órgãos competentes, com as respectivas ARTs: a) Projeto 

elétrico; b) Projeto da rede de distribuição de água potável; c) Projeto da 

rede de coleta e tratamento de esgoto doméstico; d) rede de coleta e 

destinação final das águas pluviais; 

V - Apresentar no requerimento da LI a devida Autorização de Supressão 

de Vegetação Nativa – ASV; 

VI - Deverá obedecer as seguintes Leis Municipais: Nº 651/2004 – “institui 

o Plano Diretor Urbano de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão 

e dá outras providências.”; Nº 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do 

Perímetro Urbano do Município de Barreiras.” e Nº 647/2004 – “dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

 

VII – Deverá apresentar: a) projeto paisagístico na área do 

empreendimento, procurando enriquecer a vegetação com espécies 

nativas de porte maior que a altura das edificações, e observando o 

disposto na Resolução CONAMA nº 010/1988 com relação ao plantio de 

árvores em pelo menos 20% da área do terreno; b) programa de 

educação ambiental acompanhado do cronograma de execução, voltado 

para os funcionários e os futuros moradores, contemplando a necessidade 

da segregação dos resíduos na fonte e o acondicionamento adequado dos 

mesmos; c) a criação e a manutenção de semi-bosques com implantação 

de projeto de irrigação; 

VIII – Apresentar autorização do DNIT – Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes para implantação da pista de desaceleração, 

acostamento e acesso ao empreendimento Loteamento Urbano “Flor da 

Serra”; 

 
IX - Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como os 
resíduos sólidos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o 
transporte para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em 
corpos hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem à 
máxima redução na geração de entulho, assim como a recuperação, 
reutilização e reciclagem deste material; 
 
X - Apresentar a SEMMA projeto para o canteiro de obras com 
infraestrutura provisória adequada, destacando as medidas preventivas e 
corretivas dos impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 
60 (sessenta) dias; 

XI - Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em 

pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 

máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do 

empreendimento; 

 

XII - 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 


