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PORTARIA GAB. Nº 033/2015 

Exonera, a pedido, o servidor Rodrigo Arlindo Porto Wanderley 

Moreno desta Prefeitura. 

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. 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor Rodrigo Arlindo Porto 

Wanderly Moreno, Cargo de Professor Nível IV, lotado na Secretaria de 

Educação. 

Art. 2ºA presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

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

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito – Em 06 de outubro de 2015 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

 

DECRETO Nº. 482/2015 

“Dispõe sobre a regularização da Quadra “N” do Loteamento Maria 

Percilia”, para fins de regularização cadastral, e dá outras 

providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e, 

CONSIDERANDO a identificação de erro material no memorial descritivo 

que aprovou o Loteamento Maria Percilia, em especifico na Quadra “N” 

do citado loteamento; 

CONSIDERANDO que a Quadra objeto de regularização, trata-se de 

área já edificado e consolidado, conforme Boletins de Cadastros 

Imobiliários pertencentes às Inscrições Imobiliárias de nºs 

02.00.003.0549.001; 02.00.003.0547.001; 02.00.005.5257.001; 

02.00.003.0546.001 e; 02.00.003.0946.001. 

CONSIDERANDO a necessidade de corrigir tais erros adequando a 

realidade jurídica e legal à realidade fática, corrigindo assim o equívoco 

ocasionado; 

CONSIDERANDO ainda, que o novo memorial descritivo não causam 

prejuízos ao meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do 

loteamento aprovado; 

CONSIDERANDO por fim, que foram juntados os novos mapas de 

localização dos confrontantes de delimitações de espaço devidamente 

retificado, suprimindo assim a divergência anteriormente existente. 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica alterada a Planta do “Loteamento Maria Percilia” aprovada 

por meio do Decreto nº 1.089, de 13 de Setembro de 1974, 

especificadamente em razão da regularização da Quadra “N” da planta 

originalmente aprovada do Loteamento Maria Percília, para fins de 

regularização cadastral, segundo a nova Planta Topográfica e Memorial 

Descritivo em anexos, que passam a fazer parte integrante do presente 

Decreto.  

Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 06 de outubro de 2015. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº. 483/2015. 

Altera, o artigo 5º do Decreto nº 354, de 20 de dezembro de 2012, 

que “Aprova loteamento denominado NOVO JARDIM II ETAPA, 

localizado na cidade de Barreiras, Estado da Bahia e dá outras 

providências”.  

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e demais aplicáveis à espécie,  

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Modificar a redação do artigo 5º do Decreto nº 354, de 20 de 

dezembro de 2012, que “Aprova loteamento denominado NOVO JARDIM 

II ETAPA, localizado na cidade de Barreiras, Estado da Bahia e dá outras 

providências” que passa a vigorar com a seguinte redação:  

“ Art. 5º - Deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento 

e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, contados a partir 

da publicação deste Decreto para que o loteador providencie o registro 

do loteamento ora aprovado com as respectivas averbações, as margens 

das matrículas de todas as áreas públicas, bem como, da área 

caucionada para garantir a execução do empreendimento junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis e da Comarca de Barreiras/BA.”. 

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas eventuais disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO – em 06 de outubro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

 

- Prefeito de Barreiras - 
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DECRETO Nº. 484/2015. 

Altera, o artigo 5º do Decreto nº 355, de 20 de dezembro de 2012, que “Aprova loteamento denominado NOVO JARDIM III ETAPA, localizado 

na cidade de Barreiras, Estado da Bahia e dá outras providências”.  

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e demais aplicáveis à espécie,  

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Modificar a redação do artigo 5º do Decreto nº 355, de 20 de dezembro de 2012, que “Aprova loteamento denominado NOVO JARDIM III 

ETAPA, localizado na cidade de Barreiras, Estado da Bahia e dá outras providências” que passa a vigorar com a seguinte redação:  

“ Art. 5º - Deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, contados a partir da 

publicação deste Decreto para que o loteador providencie o registro do loteamento ora aprovado com as respectivas averbações, as margens das 

matrículas de todas as áreas públicas, bem como, da área caucionada para garantir a execução do empreendimento junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis e da Comarca de Barreiras/BA.”. 

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO – em 06 de outubro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

 

- Prefeito de Barreiras – 
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PORTARIA SEMMA Nº 100, de 06 de Outubro de 2015. 

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

Empresa BENEDITO ROSA RIBEIRO – 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 2015-0446/TEC/LS-0037, com Parecer 

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

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

Empresa BENEDITO ROSA RIBEIRO - ME, Pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.96.698.998/0001-19, com sede à Rua José Bonifácio 

Nº1656, Bairro São Miguel, Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.801-

050, para localização, implantação e operação da atividade de 

Fabricação de Biscoitos, Bolachas e Pães, com capacidade 

instalada da empresa de 1,5 T/dia (um virgula cinco toneladas por 

dia), sob às Coordenadas UTM: X 501725/ Y 8658146, localizada à 

Rua José Bonifácio nº 1656, Bairro São Miguel, nesta cidade de 

Barreiras - BA, mediante cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

Atender na íntegra a Lei Municipal N° 480/99 e seus anexos I e II, que 

tratam do controle da Poluição Sonora, bem como o Código Ambiental 

Municipal Lei Nº921 de 23/12/2010, de forma a não ultrapassar os 

decibéis permitidos por esta lei; Também atentar-se ao Art. 93 onde 

ficam vetados, entre outros, a emissão visível de poeiras, névoa e 

gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de 

britagem, moagem e estocagem; a emissão de odores que possam criar 

incômodos ou provocar danos ambientais ou à saúde da população; a 

emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação 

específica; a transferência de materiais que possam provocar emissões  

 

de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela 

legislação. 

Deverá manter em local abrigado para disposição temporária dos 

resíduos gerados, descartando conforme estabelece a legislação 

ambiental; 

Utilizar como fonte de matéria-prima, madeira proveniente de floresta de 

produção regularizada ambientalmente; 

Utilizar, como fonte de energia para o forno, somente material lenhoso 

proveniente de floresta de produção (eucalipto) regularizada 

ambientalmente e/ou madeira de árvores mortas, comprovadamente, 

e/ou madeira proveniente de materiais de demolição e/ou madeira de 

descarte; 

 

Manter à disposição dos órgãos fiscalizadores nota fiscal de venda e 

destinação final para cada subproduto comercializado pela empresa; 

 

Dispor os resíduos sólidos em tambores, classificados por tipo (reutilizar 

e reciclar o que for possível). Deixá-los bem acondicionados e 

tampados. Colocá-los no dia e horário da passagem do caminhão de 

coleta do lixo;  

 

Trocar extintores de incêndio 15 (quinze) dias antes do seu vencimento; 

 

Realizar treinamento específico com os funcionários para procedimentos 

em caso de situações de emergências, inclusive, disponibilizando uso 

de EPI's – Equipamentos de Proteção Individual, inclusive, de modo a 

seguir as normas técnicas do Ministério do Trabalho; 

 

Manter na empresa cópia de todos os documentos cujo título 

executivo não inibe ou restringe forma alguma, as ações de controle, 

monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, quando 

abordados ou por qualquer outra solicitação, nem limita ou impede o 

exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e 

regulamentares; 



 

4 

 

Requerer nova Licença Ambiental cujo pedido deverá anteceder 120 

(cento e vinte) dias úteis antes do vencimento desta licença, ou 

quando houver qualquer alteração que venha ocorrer na operação da 

atividade ou no empreendimento; 

 

O eventual descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos 

assumidos implicará, a título de cláusula penal, no pagamento de multa 

simples ou multa diária devidamente estabelecida na Lei Municipal 

Nº921, de 23 de dezembro de 2010, em seu capítulo II que trata “das 

penalidades” e capítulo IV, “das disposições finais”. 

 

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 101, de 06 de Outubro de 2015. 

Revogação da Portaria SEMMA Nº137 de 15 de dezembro de 2014. 

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 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 2014.000000702.TEC.LS.0060 e, devido a 

reabertura de prazo para que o Requerente apresente a 

documentação faltante do Processo de Licenciamento em questão, 

RESOLVE:  

Art. 1º – Revogar a Portaria SEMMA Nº137 de 15 de dezembro de 

2014, a qual cancelou a Licença Simplificada (LS), do requerente 

CONDOMINIO DE LAZER COSTA VERDE, inscrito no CNPJ Nº 

04.612.034/0001-98, com endereço na Rodovia BR 242, KM 06, Vale da 

Boa Esperança, CEP: 47.800-000, Barreiras/BA, protocolizado na data 

de 10 (dez) de dezembro de 2014. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

Nailton Sousa Almeida 

Secretário do Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


