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DECRETO MUNICIPAL N° 545 /2015 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, senhor CARLOS AUGUSTO BARBOSA NOGUEIRA, no uso 

de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 102 e 103 da Lei Orgânica, combinada com a Lei Municipal nº 966/2011, e 

CONSIDERANDO a Decisão Interlocutória com Deferimento de Liminar, exarada dos autos do Processo nº 0304652-81.2015.8.05.0022, que 

determinou a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 524/2015 de 30 de novembro de 2015, que autorizou o reajuste da tarifa do 

sistema de transporte coletivo urbano e rural deste Município, 

DECRETA 

Artigo 1º - Que o valor da tarifa pública (passagem) dos ônibus da VIAÇÃO CIDADE DE BARREIRAS LTDA., que opera os serviços de transporte 

coletivo do sistema urbano e rural de passageiros no Município de Barreiras, retorne imediatamente aos valores fixados nos Contratos nº 173/2014 e 

174/2014; 

Artigo 2º - Que a empresa VIAÇÃO CIDADE DE BARREIRAS LTDA se abstenha de aplicar qualquer índice de reajuste às tarifas urbanas e rurais, 

sob pena da extinção da concessão, além da aplicação das outras penalidades previstas nos Contratos nº 173/2014 e 174/2014; 

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas no Decreto Municipal nº 524 de 30 de novembro 

de 2015.  

Gabinete do Prefeito de Barreiras - Bahia, em 22 de dezembro de 2015. 

_____________________________________ 

CARLOS AUGUSTO BARBOSA NOGUEIRA 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

DECRETO nº 546/2015. 

 
“Institui no dia 23.12.2015 antevéspera de Natal, turno excepcional de 06 (seis) horas ininterruptas, para o funcionamento do corpo 

administrativo da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA”. 

O Prefeito de Barreiras em Exercício, Sr. Carlos Augusto Barbosa Nogueira, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 70 e 71 da Lei 

Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica Instituído no dia 23.12.2015 antevéspera de Natal, turno excepcional de 6 (seis) horas ininterruptas para os serviços administrativos na 

Prefeitura de Barreiras - BA, com horário de funcionamento das 08h00min às 14h00min. 

Parágrafo único – Os serviços essenciais, a Secretaria de Saúde e a Coordenadoria de Administração Tributária funcionarão em regime normal. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito em 22 de Dezembro de 2015. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira - Paê 

Prefeito de Barreiras em Exercício 
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMMA 

PORTARIA SEMMA Nº 139, de 22 de Dezembro de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 
WAGNER BARBOSA PAMPLONA / FAZENDA TIMBÓ. 

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 2015-0053/TEC/LS-0003, com Parecer Técnico e Jurídico, 
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 
Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a WAGNER BARBOSA 
PAMPLONA, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.507.064.895-00, com 
sede à Praça Landulfo Alves, Nº128, Bairro Centro, Barreiras – BA, 
CEP:47.800-140, para localização, implantação e operação da 
atividade de Pecuária Extensiva em área de 274ha 76a 98ca (duzentos 
e setenta e quatro hectares, setenta e seis ares e noventa e oito 
centiares), sob as coordenadas UTM 0494171/867375, Fazenda Timbó, 
na Rodovia BR 135, Km 06 à esquerda + 16 km sentido Cantinho do 
Senhor dos Aflitos, Zona Rural, Barreiras, Bahia, mediante cumprimento 
da legislação vigente e dos Condicionantes: 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 
trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente - APP conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 
10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 
interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 
caça; pesca, bem como manter os limites e os aceiros sempre limpos 
para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 
agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 
conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 
NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 
domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 
14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 
recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 
contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 
reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 
CONAMA nº 009/93; 

VIII – Realizar supressão de vegetação nativa somente com autorização 
do órgão competente; 

IX – Apresentar Autorização do uso da Água concedido por órgão 
ambiental competente. Prazo: 180 dias; 

X – Implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 
comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 
embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 
competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 
de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

XIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

XIV – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 
nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 
penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 
6.514/2008; 

XV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 
dos órgãos ambientais; 
 
XVI – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMMAS 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  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMMA 

PORTARIA SEMMA Nº 140, de 22 de Dezembro de 2015. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano, a Empresa WAGNER BARBOSA PAMPLONA / 

FAZENDA TIMBÓ. 

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 
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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 2015.0052/TEC/ASV.0003, com Pareceres Técnico e Jurídico 

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

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

BARBOSA PAMPLONA, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.507.064.895-00, com sede à Praça Landulfo Alves, Nº128, Bairro 

Centro, Barreiras – BA, CEP:47.800-140,  para Supressão da 

vegetação nativa em área de área de 258ha 84a 09ca (duzentos e 

cinquenta e oito hectares, oitenta e quatro ares e nove centiares), com 

coordenadas da poligonal E= 495.796,403 m e N= 8.674.442,592 m, 

E=495.819,885 m e N=8.674.402,804 m; E=496.032,779 m e 

N=8.674.403,325 m; E=496.023,669 m e N=8.674.327,405 m; 

E=496.122,601 m e N=8.674.358,259 m; E=496.212,503 m e 

N=8.674.274,622 m, E=496.148,246 m e N=8.673.944,662 m; 

E=495.983,595 m e N=8.674.087,719 m; E=495.912,008 m e 

N=8.673.961,352 m; E=496.391,765 m e N=8.673.647,213 m, 

E=496.327,479 m e N=8.673.526,373 m, E=496.034,926 m e 

N=8.672.957,543 m; E=495.870,314 m e N=8.673.064,845 m; 

E=495.687,805 m e N=8.673.170,417 m; E=495.633,144 m e 

N=8.673.157,125 m; E=495.551,934 m e N=8.673.175,791 m; 

E=495.163,168 m e N=8.673.083,652 m; E=495.069,156 m e 

N=8.672.974,108 m; E=495.028,796 m e N=8.672.954,661 m; 

E=494.772,105 m e N=8.673.032,751 m; E=494.714,982 m e 

N=8.673.054,383 m; E=494.684,444 m e N=8.673.093,084 m; 

E=494.449,593 m e N=8.673.222,609 m; E=494.405,491 m e 

N=8.673.224,941 m; E=494.383,991 m e N=8.673.781,198 m; 

E=494.440,697 m e N=8.673.808,042 m; E=494.557,505 m e 

N=8.673.847,985 m; E=494.679,482 m e N=8.673.875,836 m; 

E=494.749,456 m e N=8.673.910,823 m; E=494.805,025 m e 

N=8.673.973,173 m; E=494.837,946 m e N=8.673.992,403 m; 

E=494.864,171 m e N=8.673.994,768 m; E=494.920,239 m e 

N=8.673.981,666 m; E=494.990,736 m e N=8.673.977,876 m; 

E=495.077,104 m e N=8.673.989,151 m; E=495.164,171 m e 

N=8.674.030,696 m; E=495.241,451 m e N=8.674.100,667 m;  

E=495.293,295 m e N=8.674.169,657 m;  E=495.365,617 m e 

N=8.674.241,884 m; E=495.454,794 m e N=8.674.307,851 m; 

E=495.560,148 m e N=8.674.365,588 m; E=495.605,930 m e 

N=8.674.395,114 m; E=495.731,045 m e N=8.674.375,055 m; e 

E=494.640,473 m e N=8.674.801,441, E=495.036,294 m e 

N=8.674.714,282 m;  E=495.067,400 m e N=8.674.643,717 m; 

E=495.346,198 m e N=8.674.497,673 m; E=495.446,630 m e 

N=8.674.420,654 m;  E=495.515,604 m e N=8.674.409,596 m; 

E=495.422,386 m e N=8.674.358,511 m; E=495.326,363 m e 

N=8.674.287,478 m;  E=495.247,885 m e N=8.674.209,105 m; 

E=495.196,929 m e N=8.674.141,295 m; E=495.130,409 m e 

N=8.674.081,066 m; E=495.059,876 m e N=8.674.047,411 m; 

E=494.988,444 m e N=8.674.038,086 m; E=494.928,741 m e 

N=8.674.041,296 m; E=494.868,410 m e N=8.674.055,394 m; 

E=494.819,234 m e N=8.674.050,959 m; E=494.766,556 m e 

N=8.674.020,189 m; E=494.712,324 m e N=8.673.959,339 m; 

E=494.659,098 m e N=8.673.932,726 m; E=494.541,075 m e 

N=8.673.905,777 m; E=494.418,083 m e N=8.673.863,720 m; 

E=494.381,471 m e N=8.673.846,388 m, E=494.348,116 m e 

N=8.674.709,382 m, E=494.437,797 m e N=8.674.747,817 m; 

E=494.550,820 m e N=8.674.787,655 m, com um volume total de 

8353,15403 m³, excluindo o volume dos indivíduos de Aroeira 

(Myracrodruon urundeuva) e  Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium), o 

volume é de 7530,71455 m³ e, devendo manter preservadas as 

espécies imunes de corte e/ou ameaçadas de extinção, parte da área 

total de 431ha 34a 08ca (quatrocentos e trinta e um hectares, trinta e 

quatro ares e oito centiares), da Fazenda Timbó, na Rodovia BR 135, 

Km 06 à esquerda + 16 km sentido Cantinho do Senhor dos Aflitos, Zona 

Rural, 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, 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 à esta secretaria, a data do 

início da Supressão da Vegetação. 

5) Apresentar à esta secretaria, contrato de prestação de serviço 

da equipe de profissionais que irão acompanhar a Execução do Plano 

de Resgate, Afugentamento e Monitoramento da Fauna, durante a 

Supressão da Vegetação, com devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART).   
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6) 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.  

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

de vegetação e o desmatamento desnecessário, fora da poligonal 

autorizada. 

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 37N/92, Portaria 83/91, art. 2º; dentre outras 

legislações; 

10)   Se pretender explorar as espécies florestais ameaçadas de 

extinção e/ou imunes de corte deverá ser celebrado um TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) para compensação ambiental conforme 

Lei Federal N° 12.651/12, Art. 27 e Decreto N° 15.180/14, Capítulo IV, 

Art. 32. 

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) 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 2015-0053/TEC/LS-0003, que autorizou o 

Licenciamento ambiental, sob a PORTARIA SEMMA Nº139, de 22 de 

Dezembro de 2015, válida por 02 (dois) anos, cujo objetivo é a 

atividade de pecuária extensiva, 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  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMMA 

PORTARIA SEMMA Nº 141, de 22 de Dezembro de 2015. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano, a Empresa ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA 

LTDA e OUTROS. 

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 2014.0405/TEC/ASV.0006, 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 ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA 

E OUTROS, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.62.046.735/0001-

03, com sede à Rodovia SP – 336, Km 378, zona rural, Município de 

Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, CEP:14.415-000,  para 

Supressão da vegetação nativa em área de 500ha 96a  (quinhentos 

hectares e noventa e seis ares), sob as coordenadas da poligonal, N 

8.652.787,52m e E 424.227,80m; N 8.652.785,17m e E 424.348,59m; N 

8.652.755,88m e E 424.485,80m; N 8.652.699,63m e E 424.621,83m; N 

8.652.625,59m e E 424.735,84m; N 8.652.536,52m e E 424.828,49m; N 

8.652.445,12m e E 424.898,85m; N 8.652.350,20m e E 424.950,45m; N 

8.652.244,73m e E 424.991,49m; N 8.652.154,01m e E 425.011,44m; N 

8.651.922,29m e E 425.025,93m; N 8.651.163,29m e E 424.697,46m; N 

8.650.819,77m e E 424.548,55m; N 8.649.686,34m e E 424.059,15m; N 

8.649.922,35m e E 422.208,98m; N 8.650.313,59m e E 422.365,41m; N 

8.650.766,40m e E 422.585,93m; N 8.651.126,01m e E 422.741,78m; N 

8.651.216,38m e E 422.816,07m; N 8.651.461,27m e E 423.128,58m; N 
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8.651.633,69m e E 423.300,60m; N 8.651.844,97m e E 423.401,39m; N 

8.652.123,71m e E 423.515,24m; N 8.652.248,17m e E 423.541,36m; N 

8.652.364,18m e E 423.584,75m; N 8.652.496,89m e E 423.669,35m; N 

8.652.584,78m e E 423.751,44m; N 8.652.659,78m e E 423.841,73m; N 

8.652.727,75m e E 423.966,04m; N 8.652.772,28m e E 424.099,98m, 

parte da área total das propriedades que é de 935ha 57a (novecentos e 

trinta e cinco hectares e cinquenta e sete ares), com um volume total de 

3761,38230 m³, excluindo o volume dos indivíduos de Pequi (Caryocar 

brasiliensis) o volume é de 3405,67983 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), Angico Branco (A. colubrina), 

localizada nas  Fazendas São Paulo, São Paulo I e São Paulo II, 

Rodovia BR 020 (sentido Luis Eduardo Magalhães / Brasília), KM 511 + 

12KM a direita, Zona Rural, Barreiras, Bahia, mediante o cumprimento 

da legislação vigente e dos Condicionantes: 

15) 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; 

16) 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;  

17) 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); 

18) Comunicar, prévia e formalmente à esta secretaria, a data do 

início da Supressão da Vegetação. 

19) Apresentar à esta secretaria, contrato de prestação de serviço 

da equipe de profissionais que irão acompanhar a Execução do Plano 

de Resgate, Afugentamento e Monitoramento da Fauna, durante a 

Supressão da Vegetação, com devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART).   

20) 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.  

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

de vegetação e o desmatamento desnecessário, fora da poligonal 

autorizada. 

22) 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;  

23) 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; 

24)   Se pretender explorar as espécies florestais ameaçadas de 

extinção e/ou imunes de corte deverá ser celebrado um TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) para compensação ambiental conforme 

Lei Federal N° 12.651/12, Art. 27 e Decreto N° 15.180/14, Capítulo IV, 

Art. 32. 

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

26) 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; 

27) Manter a disposição da fiscalização ambiental, o andamento 

das atividades e outras ações referentes ao projeto, acompanhado de 

ART de profissional habilitado; 

28) 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 2013-0587/TEC/LS-0069, que autorizou o 

Licenciamento ambiental, sob a PORTARIA SEMMA Nº079, de 23 de 

Setembro de 2014, válida por 02 (dois) anos, cujo objetivo é a 

atividade de agricultura irrigada e 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  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015. Adiamento. Torna público – PA . nº 204/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa 

especializada em assessoria técnica, licenciamento, treinamento, manutenção e implantação de Sistemas de Gestão destinados ao 

Fundo Municipal de Saúde de Barreiras, que a abertura foi adiada para o dia 11/01/2016, 09hrs . Tel: (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos 

Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 22 de Dezembro 2015. 

 

 

 


