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LEI Nº 1.455, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020. 

"Declara de Utilidade Pública Municipal o IAIBA – INSTITUTO AIBA”. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz 
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
 
Art. 1º -  Fica declarado de utilidade pública municipal o IAIBA – INSTITUTO AIBA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.640/0001-73, com sede na 
Avenida Ahylon Macedo, 919, Bairro Morada Nobre, CEP 47.810-035, Barreiras, Bahia, Brasil. 
 
Art. 2º -  Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições contrárias. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras - BA, em 27 de outubro de 2020.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito de Barreiras - BA 

 

 
LEI Nº 1.456, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020. 

 
“Regulamenta a utilização de espaços públicos para realização de Festival de Pipas – Pipódromos, na forma em que menciona.” 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz 
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
 
Art. 1º - Os pipódromos constituem espaços específicos para prática da atividade esportiva, artística e de lazer de soltar pipa. 
 
Art. 2º - Os pipódromos deverão estar localizados em área restrita aos participantes e a uma distância mínima de 1.000 (mil) metros de rodovias 
Federais e Estaduais e a 200 (duzentos) metros de Avenidas e de redes elétricas, de forma que a prática de soltar pipa seja realizada com segurança 
para os praticantes e para a sociedade em geral. 
 
Parágrafo único- As áreas próximas ou o entorno do Pipódromo deverá ser sinalizado pelo Poder Público. 
 
Art. 3º - Os pipódromos destinam-se a realização de encontros, festivais e competições de pipas no intuito promover e desenvolver a prática de soltar 
pipa com segurança. 
 
Art. 4º - Os pipódromos serão administrados por associações de pipeiros devidamente constituídas, legalizadas e reconhecidas, cabendo ao Poder 
Público a autorização, fiscalização e manutenção da ordem. 
 
Art. 5º - A prática de soltar pipa com linha esportiva de competição – LEC, poderá ser utilizada, exclusivamente, nos pipódromos por pessoas maiores 
de idade e por menores com idade acima de 14 anos, devidamente autorizadas pelos pais e/ou responsável. 
 
Art. 6º - A posse, armazenamento e transporte de linha esportiva de competição – LEC a serem utilizada em pipódromos, serão autorizados aos 
praticantes de pipa esportiva maior de idade, devidamente inscritos na Associação de Pipas Artísticas e Esportivas da Cidade de Barreiras-BA, e/ou 
Associação e mediante assinatura de termo de responsabilidade. 
 
Art. 7º - A linha esportiva de competição deverá ter uma cor visível e consistir exclusivamente de algodão, com no máximo três fios entrançados, não 
superior a 0,5 milímetros de espessura, ser encerada, com adesivo contendo apenas gelatina de origem animal ou vegetal. 
Parágrafo único – Fica terminantemente proibida a utilização de linha esportiva que não cumpram as especificações do parágrafo anterior, bem como 
linhas de nylon, fibras de metal ou qualquer material sintético. 
 
Art. 8º - A fabricação e comercialização da linha esportiva de competição – LEC, deve ser realizada por pessoa física ou jurídica devidamente 
cadastrada, autorizada e sujeita a fiscalização pelas autoridades municipais competentes. 
 
Art. 9º - Fica vedada a comercialização a menores de idade, salvo acompanhado pelos pais e/ou responsável. 
 
Art.10- Serão sinalizadas, 02 (duas) áreas destinadas para a prática desse esporte, os chamados Pipódromos. Uma localizada na Morada da Lua, 
conhecida como “Limpão” e a outra localizada no bairro Buritis, na Avenida dos Buritis, área limítrofe com o bairro Jardim Vitória. 
 
Art. 11 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras - BA, em 27 de outubro de 2020.  
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito de Barreiras - BA 
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DECRETO Nº 263/2020 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a criação do Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida, no município de Barreiras, Estado da Bahia, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art.28, da Lei Orgânica do Município, tendo 

em vista o disposto no artigo 225 da Constituição Federal nos art. 11 e art. 22 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto nº 4.340, de 

22 de agosto de 2002, na Lei Municipal nº 921, de 23 de dezembro de 2010 e ao que consta no Decreto Municipal nº 215, de 10 de outubro de 2020, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica criado o Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida, Unidade de Conservação de Proteção Integral, com uma área total de 48.0693  

ha (quarenta e oito hectares e zero seis ares e noventa e três centiares), com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação 

em contato com a natureza, propiciando um novo modelo econômico para a região através do turismo ecológico e de aventuras, permitindo  às 

comunidades envolvidas o desenvolvimento social e econômico através da inserção no processo turístico e pela busca de novas alternativas., gerando 

emprego e renda nos diversos setores da economia promovendo o desenvolvimento sustentável. 

Art. 2° O Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida tem seus limites partir do memorial descritivo, inicia-se no ponto 1 definido pelas 

coordenadas E: 433797,26 m e N: 8685064,27 m, deste segue até o ponto 2 definido pelas coordenadas E: 433970,1100 m e  N: 8685154,2900 m,  

com azimute de 62° ,29´ 22,46´´ e distância de 194,89 m; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas E: 434113,4100 m e  N: 

8685169,9000 m,  com azimute de 83° ,46´ 59,34´´ e distância de 144,15 m; deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas E: 434263,3500 m 

e  N: 8685093,5000 m,  com azimute de 117° ,00´ 01,92´´ e distância de 168,28 m; deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas E: 

434414,6200 m e  N: 8685039,4800 m,  com azimute de 109° ,39´ 07,72´´ e distância de 160,63 m; deste segue até o ponto 6 definido pelas 

coordenadas E: 434467,1700 m e  N: 8685047,7800 m,  com azimute de 81° ,01´ 28,47´´ e distância de 53,20 m; deste segue até o ponto 7 definido 

pelas coordenadas E: 434555,7200 m e  N: 8685168,2400 m,  com azimute de 36° ,19´ 10,42´´ e distância de 149,50 m; deste segue até o ponto 8 

definido pelas coordenadas E: 434737,1200 m e  N: 8685263,7500 m,  com azimute de 62° ,13´ 56,92´´ e distância de 205,01 m; deste segue até o 

ponto 9 definido pelas coordenadas E: 434811,3500 m e  N: 8684940,4100 m,  com azimute de 167° ,04´ 13,79´´ e distância de 331,75 m; deste segue 

até o ponto 10 definido pelas coordenadas E: 433901,0100 m e  N: 8684797,2300 m,  com azimute de 261° ,03´ 41,89´´ e distância de 921,53 m; deste 

segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas E: 433870,1900 m e  N: 8684584,1000 m,  com azimute de 188° ,13´ 41,91´´ e distância de 215,35 

m;  

Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os limites do Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida. 

Art. 3° O Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida será administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras, adotando as 

medidas necessárias ao seu controle, à sua proteção e à sua implementação.  

Art. 4° O Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida disporá de um Conselho Consultivo, presidido pela SEMATUR e constituído por 

representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade civil, em conformidade com o Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 e 

com Decreto Municipal nº 215, de 10 de outubro de 2020. 

 Art. 5°A SEMATUR deverá elaborar o Plano de Manejo do Parque, em conformidade com o art. 27, §3º, da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 

2000 e submetê-lo a apreciação e aprovação do Conselho Consultivo.  

Parágrafo único - O Plano de Manejo deve abranger a área do Monumento Natural, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo 

medidas com o fim de promover a sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, sem comprometimento dos objetivos da 

criação Monumento Natural. 

Art. 6° O órgão gestor providenciará a inscrição e atualização permanente do Monumento Natural da Cacheira do Acaba Vida no Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação – CNUC e Cadastro Estadual de Unidades de Conservação - CEUC, garantindo seu acesso a recursos de compensação 

ambiental e de todas as demais formas de captação que possam contribuir para a consecução de seus objetivos.  

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras, Estado da Bahia, aos 13 (treze) dias do mês de novembro de dois mil e vinte (2020). 

                                                                  

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 264/2020, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, no município de Barreiras, Estado da Bahia, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art.28, da Lei Orgânica do Município, tendo 

em vista o disposto no artigo 225 da Constituição Federal nos art. 11 e art. 22 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto nº 4.340, de 

22 de agosto de 2002, na Lei Municipal nº 921, de 23 de dezembro de 2010 e ao que consta no Decreto Municipal nº 215, de 10 de outubro de 2020, 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica criado o Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, Unidade de Conservação de Proteção Integral, com área total de 44,54 ha 

(quarenta e quatro hectares e cinquenta e quatro ares), com objetivo de preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, ofertando o lazer e a prática de esportes a toda a população do nosso município, 

assegurando condições de bem estar público visando a melhoria da qualidade de vida em Barreiras/BA. 

Art. 2° O Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha tem seus limites descritos a partir dos Memoriais Descritivos das Glebas A 

(227.454,45m²) e B (217.991,61 m²), em que seu perímetro possui todas as coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes 

e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM, conforme descrição a seguir: 

Gleba A:  

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de 

coordenadas N 8.658.250,536m e E 500.405,684m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 214°41'14" por uma distância de 

38,85m  até o vértice P02, de coordenadas N 8.658.218,587m e E 500.383,572m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 

210°18'53" por uma distância de 36,36m  até o vértice P03, de coordenadas N 8.658.187,200m e E 500.365,220m; deste segue confrontando com o 

RIO GRANDE, com azimute de 207°39'13" por uma distância de 30,32m  até o vértice P04, de coordenadas N 8.658.160,346m e E 500.351,149m; 

deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 208°00'34" por uma distância de 16,93m  até o vértice P05, de coordenadas N 

8.658.145,402m e E 500.343,200m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 208°00'44" por uma distância de 8,16m  até o 

vértice P06, de coordenadas N 8.658.138,195m e E 500.339,366m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 220°38'21" por 

uma distância de 17,19m  até o vértice P07, de coordenadas N 8.658.125,147m e E 500.328,167m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, 

com azimute de 209°53'32" por uma distância de 25,70m  até o vértice P08, de coordenadas N 8.658.102,868m e E 500.315,360m; deste segue 

confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 201°38'02" por uma distância de 38,63m  até o vértice P09, de coordenadas N 8.658.066,959m e 

E 500.301,118m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 201°27'57" por uma distância de 34,66m  até o vértice P10, de 

coordenadas N 8.658.034,700m e E 500.288,433m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 204°32'38" por uma distância de 

26,26m  até o vértice P11, de coordenadas N 8.658.010,811m e E 500.277,524m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 

203°03'31" por uma distância de 43,24m  até o vértice P12, de coordenadas N 8.657.971,030m e E 500.260,590m; deste segue confrontando com o 

RIO GRANDE, com azimute de 209°24'07" por uma distância de 26,14m  até o vértice P13, de coordenadas N 8.657.948,255m e E 500.247,756m; 

deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 205°09'24" por uma distância de 40,74m  até o vértice P14, de coordenadas N 

8.657.911,382m e E 500.230,439m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 199°17'25" por uma distância de 53,36m  até o 

vértice P15, de coordenadas N 8.657.861,020m e E 500.212,812m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 199°38'12" por 

uma distância de 41,68m  até o vértice P16, de coordenadas N 8.657.821,766m e E 500.198,806m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, 

com azimute de 194°47'09" por uma distância de 41,21m  até o vértice P17, de coordenadas N 8.657.781,925m e E 500.188,290m; deste segue 

confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 189°37'31" por uma distância de 40,00m  até o vértice P18, de coordenadas N 8.657.742,489m e 

E 500.181,602m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 194°51'53" por uma distância de 27,32m  até o vértice P19, de 

coordenadas N 8.657.716,082m e E 500.174,593m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 186°42'46" por uma distância de 

56,15m  até o vértice P20, de coordenadas N 8.657.660,321m e E 500.168,030m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 

199°58'49" por uma distância de 10,86m  até o vértice P21, de coordenadas N 8.657.650,117m e E 500.164,320m; deste segue confrontando com o 

RIO GRANDE, com azimute de 168°09'10" por uma distância de 35,97m  até o vértice P22, de coordenadas N 8.657.614,912m e E 500.171,705m; 

deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 158°38'03" por uma distância de 25,60m  até o vértice P23, de coordenadas N 

8.657.591,073m e E 500.181,031m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 187°35'06" por uma distância de 49,08m  até o 

vértice P24, de coordenadas N 8.657.542,418m e E 500.174,552m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 191°34'57" por 

uma distância de 26,58m  até o vértice P25, de coordenadas N 8.657.516,378m e E 500.169,215m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, 

com azimute de 217°00'28" por uma distância de 26,25m  até o vértice P26, de coordenadas N 8.657.495,418m e E 500.153,416m; deste segue 

confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 219°37'30" por uma distância de 23,42m  até o vértice P27, de coordenadas N 8.657.477,382m e 

E 500.138,482m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 222°05'11" por uma distância de 80,33m  até o vértice P28, de 

coordenadas N 8.657.417,763m e E 500.084,638m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 239°43'26" por uma distância de 

26,86m  até o vértice P29, de coordenadas N 8.657.404,219m e E 500.061,438m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 

253°15'34" por uma distância de 17,05m  até o vértice P30, de coordenadas N 8.657.399,309m e E 500.045,114m; deste segue confrontando com o 

RIO GRANDE, com azimute de 293°42'48" por uma distância de 19,10m  até o vértice P31, de coordenadas N 8.657.406,991m e E 500.027,625m; 

deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 314°20'51" por uma distância de 29,06m  até o vértice P32, de coordenadas N 

8.657.427,302m e E 500.006,846m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 296°18'52" por uma distância de 23,52m  até o 
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vértice P33, de coordenadas N 8.657.437,728m e E 499.985,764m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 338°35'36" por 

uma distância de 63,94m  até o vértice P34, de coordenadas N 8.657.497,259m e E 499.962,426m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, 

com azimute de 355°57'25" por uma distância de 33,29m  até o vértice P35, de coordenadas N 8.657.530,465m e E 499.960,079m; deste segue 

confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 4°16'48" por uma distância de 31,40m  até o vértice P36, de coordenadas N 8.657.561,773m e E 

499.962,422m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 335°45'33" por uma distância de 17,92m  até o vértice P37, de 

coordenadas N 8.657.578,112m e E 499.955,065m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 354°07'04" por uma distância de 

23,94m  até o vértice P38, de coordenadas N 8.657.601,921m e E 499.952,612m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 

331°12'28" por uma distância de 23,75m  até o vértice P39, de coordenadas N 8.657.622,737m e E 499.941,172m; deste segue confrontando com o 

RIO GRANDE, com azimute de 349°43'31" por uma distância de 52,10m  até o vértice P40, de coordenadas N 8.657.674,001m e E 499.931,879m; 

deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 345°25'52" por uma distância de 38,14m  até o vértice P41, de coordenadas N 

8.657.710,911m e E 499.922,286m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 353°32'13" por uma distância de 26,42m  até o 

vértice P42, de coordenadas N 8.657.737,164m e E 499.919,312m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 65°27'33" por 

uma distância de 1,13m  até o vértice P43, de coordenadas N 8.657.737,632m e E 499.920,337m; deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, 

com azimute de 45°37'14" por uma distância de 2,68m  até o vértice P44, de coordenadas N 8.657.739,504m e E 499.922,250m; deste segue 

confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 32°11'45" por uma distância de 4,85m  até o vértice P45, de coordenadas N 8.657.743,608m e 

E 499.924,834m; deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 19°21'44" por uma distância de 4,24m  até o vértice P46, de 

coordenadas N 8.657.747,609m e E 499.926,240m; deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 7°32'54" por uma distância de 

4,65m  até o vértice P47, de coordenadas N 8.657.752,220m e E 499.926,851m; deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 

339°24'50" por uma distância de 32,54m  até o vértice P48, de coordenadas N 8.657.782,678m e E 499.915,411m; deste segue confrontando com a 

RUA BOA VISTA, com azimute de 295°57'44" por uma distância de 8,63m  até o vértice P49, de coordenadas N 8.657.786,455m e E 499.907,654m; 

deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 332°55'58" por uma distância de 20,06m  até o vértice P50, de coordenadas N 

8.657.804,314m e E 499.898,528m; deste segue confrontando com o GRUPO LINS, com azimute de 66°52'27" por uma distância de 31,99m  até o 

vértice P51, de coordenadas N 8.657.816,880m e E 499.927,952m; deste segue confrontando com o GRUPO LINS, com azimute de 334°50'48" por 

uma distância de 19,77m  até o vértice P52, de coordenadas N 8.657.834,775m e E 499.919,549m; deste segue confrontando com o GRUPO LINS, 

com azimute de 334°21'49" por uma distância de 21,39m  até o vértice P53, de coordenadas N 8.657.854,056m e E 499.910,296m; deste segue 

confrontando com o GRUPO LINS, com azimute de 334°24'18" por uma distância de 9,96m  até o vértice P54, de coordenadas N 8.657.863,037m e E 

499.905,994m; deste segue confrontando com o GRUPO LINS, com azimute de 335°44'54" por uma distância de 14,59m  até o vértice P55, de 

coordenadas N 8.657.876,340m e E 499.900,001m; deste segue confrontando com o GRUPO LINS, com azimute de 334°25'07" por uma distância de 

17,92m  até o vértice P56, de coordenadas N 8.657.892,504m e E 499.892,263m; deste segue confrontando com o GRUPO LINS, com azimute de 

245°50'05" por uma distância de 5,48m  até o vértice P57, de coordenadas N 8.657.890,261m e E 499.887,264m; deste segue confrontando com uma 

ÁREA PRIVADA, com azimute de 353°07'54" por uma distância de 68,93m  até o vértice P58, de coordenadas N 8.657.958,694m e E 499.879,021m; 

deste segue confrontando com uma ÁREA PRIVADA, com azimute de 353°34'41" por uma distância de 33,47m  até o vértice P59, de coordenadas N 

8.657.991,958m e E 499.875,277m; deste segue confrontando com uma ÁREA PRIVADA, com azimute de 96°01'10" por uma distância de 6,33m  até 

o vértice P60, de coordenadas N 8.657.991,294m e E 499.881,574m; deste segue confrontando com uma ÁREA PRIVADA, com azimute de 

353°15'49" por uma distância de 69,61m  até o vértice P61, de coordenadas N 8.658.060,420m e E 499.873,409m; deste segue confrontando com 

uma ÁREA PRIVADA, com azimute de 0°12'11" por uma distância de 3,67m  até o vértice P62, de coordenadas N 8.658.064,088m e E 499.873,422m; 

deste segue confrontando com uma ÁREA PRIVADA, com azimute de 300°11'09" por uma distância de 27,21m  até o vértice P63, de coordenadas N 

8.658.077,771m e E 499.849,899m; deste segue confrontando com uma ÁREA PÚBLICA, com azimute de 85°17'32" por uma distância de 195,62m  

até o vértice P64, de coordenadas N 8.658.093,826m e E 500.044,857m; deste segue confrontando com uma ÁREA PÚBLICA, com azimute de 

358°20'26" por uma distância de 104,88m  até o vértice P65, de coordenadas N 8.658.198,663m e E 500.041,819m; deste segue confrontando com a 

TRAVESSA DO RÊGO, com azimute de 86°26'04" por uma distância de 163,39m  até o vértice P66, de coordenadas N 8.658.208,825m e E 

500.204,894m; deste segue confrontando com a TRAVESSA DO RÊGO, com azimute de 354°13'42" por uma distância de 15,30m  até o vértice P67, 

de coordenadas N 8.658.224,051m e E 500.203,355m; deste segue confrontando com a APAE, com azimute 82°32'32" por uma distância de 90,78m e 

com a FAZENDA BOA VISTA I, com azimute 82°32'32" por uma distância de 113,28m   até o vértice P01,  ponto inicial da descrição deste perímetro 

de 2.439,79m. 

Gleba B:  

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de 

coordenadas N 8.657.887,921m e E 499.603,122m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 101°00'27" por uma distância de 

102,16m  até o vértice 02, de coordenadas N 8.657.868,415m e E 499.703,402m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 

132°59'43" por uma distância de 130,44m  até o vértice 03, de coordenadas N 8.657.779,466m e E 499.798,804m; deste segue confrontando com o 

RIO GRANDE, com azimute de 148°22'37" por uma distância de 116,05m  até o vértice 04, de coordenadas N 8.657.680,651m e E 499.859,651m; 

deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 211°43'02" por uma distância de 53,47m  até o vértice 05, de coordenadas N 

8.657.635,168m e E 499.831,541m; deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 182°50'36" por uma distância de 47,68m  até 

o vértice 06, de coordenadas N 8.657.587,545m e E 499.829,176m; deste segue confrontando com a RUA BOA VISTA, com azimute de 170°14'02" 

por uma distância de 95,11m  até o vértice 07, de coordenadas N 8.657.493,816m e E 499.845,309m; deste segue confrontando com a RUA BOA 

VISTA, com azimute de 162°50'19" por uma distância de 68,10m  até o vértice 08, de coordenadas N 8.657.428,752m e E 499.865,402m; deste segue 

confrontando com a RUA VISCONDE DO RIO GRANDE, com azimute de 265°17'51" por uma distância de 9,45m  até o vértice 09, de coordenadas N 

8.657.427,977m e E 499.855,983m; deste segue confrontando com a RUA VISCONDE DO RIO GRANDE, com azimute de 280°08'54" por uma 

distância de 28,69m  até o vértice 10, de coordenadas N 8.657.433,031m e E 499.827,746m; deste segue confrontando com a RUA VISCONDE DO 

RIO GRANDE, com azimute de 279°28'24" por uma distância de 45,50m  até o vértice 11, de coordenadas N 8.657.440,520m e E 499.782,866m; 

deste segue confrontando com a RUA VISCONDE DO RIO GRANDE, com azimute de 280°56'44" por uma distância de 23,13m  até o vértice 12, de 

coordenadas N 8.657.444,913m e E 499.760,154m; deste segue confrontando com a RUA VISCONDE DO RIO GRANDE, com azimute de 251°19'02" 
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por uma distância de 25,09m  até o vértice 13, de coordenadas N 8.657.436,875m e E 499.736,384m; deste segue confrontando com uma ÁREA 

PÚBLICA, com azimute de 276°25'43" por uma distância de 25,14m  até o vértice 14, de coordenadas N 8.657.439,690m e E 499.711,400m; deste 

segue confrontando com uma ÁREA PÚBLICA, com azimute de 269°02'33" por uma distância de 31,11m  até o vértice 15, de coordenadas N 

8.657.439,170m e E 499.680,290m; deste segue confrontando com uma ÁREA PÚBLICA, com azimute de 261°58'29" por uma distância de 25,50m  

até o vértice 16, de coordenadas N 8.657.435,610m e E 499.655,040m; deste segue confrontando com uma ÁREA PÚBLICA, com azimute de 

269°19'31" por uma distância de 42,46m  até o vértice 17, de coordenadas N 8.657.435,110m e E 499.612,580m; deste segue confrontando com uma 

ÁREA PÚBLICA, com azimute de 214°50'07" por uma distância de 31,63m  até o vértice 18, de coordenadas N 8.657.409,144m e E 499.594,510m; 

deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 285°40'14" por uma distância de 106,63m  até o vértice 19, de coordenadas N 

8.657.437,946m e E 499.491,842m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 287°13'39" por uma distância de 254,24m  até o 

vértice 20, de coordenadas N 8.657.513,243m e E 499.249,012m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 342°14'03" por 

uma distância de 34,11m  até o vértice 21, de coordenadas N 8.657.545,725m e E 499.238,605m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, 

com azimute de 7°50'21" por uma distância de 50,97m  até o vértice 22, de coordenadas N 8.657.596,219m e E 499.245,557m; deste segue 

confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 24°57'04" por uma distância de 103,66m  até o vértice 23, de coordenadas N 8.657.690,202m e E 

499.289,284m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE com azimute de 35°13'17" por uma distância de 100,60m  até o vértice 24, de 

coordenadas N 8.657.772,384m e E 499.347,303m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute de 53°40'39" por uma distância de 

155,61m  até o vértice 25, de coordenadas N 8.657.864,554m e E 499.472,674m; deste segue confrontando com o RIO GRANDE, com azimute 

79°50'39" por uma distância de 132,52m  até o vértice 01,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.839,04 m. 

Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput integra os limites do Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha 

Art. 3° O Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha será administrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras, adotando 

as medidas necessárias ao seu controle, à sua proteção e à sua implementação.  

Art. 4° O Parque disporá de um Conselho Consultivo, presidido pela SEMATUR e constituído por representantes de órgãos públicos e de organizações 

da sociedade civil, em conformidade com o Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 e com Decreto Municipal nº 215, de 10 de outubro de 

2020. 

 Art. 5°A SEMATUR deverá elaborar o Plano de Manejo do Parque, em conformidade com o art. 27, §3º, da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 

2000 e submetê-lo a apreciação e aprovação do Conselho Consultivo.  

Parágrafo único - O Plano de Manejo deve abranger a área do Parque, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com 

o fim de promover a sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, sem comprometimento dos objetivos da criação do Parque. 

Art. 6° O órgão gestor providenciará a inscrição e atualização permanente do Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação – CNUC e Cadastro Estadual de Unidades de Conservação - CEUC, garantindo seu acesso a recursos de 

compensação ambiental e de todas as demais formas de captação que possam contribuir para a consecução de seus objetivos.  

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras, Estado da Bahia, aos 13 (treze) dias do mês de novembro de dois mil e vinte (2020). 

 

 

                                                                 

João Barbosa de Souza Sobrinho  

 Prefeito Municipal                                
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DECRETO Nº 265/2020 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Institui o Conselho Consultivo do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, no município de Barreiras, Estado da Bahia, e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o art.28, da Lei Orgânica do Município, e 

Considerando a criação do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, município de Barreiras, unidade de conservação de proteção integral, nos 
termos do Decreto Municipal 264/2020 de 13 de novembro de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal nº 215, de 10 de outubro de 2020, que Institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação do Município de 
Barreiras, na Bahia; 

Considerando as disposições do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

DECRETA:  

Art. 1º Fica criado o Conselho Consultivo do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, órgão colegiado, integrante da estrutura administrativa da 
unidade de conservação, de caráter consultivo dentro das funções específicas de sua competência no sistema de gestão do Parque. 

Art. 2º O Conselho tem por finalidade contribuir para a gestão participativa e integrada do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha, e a efetiva 
implantação e o cumprimento dos objetivos de criação e o Plano de Manejo da área protegida, instituída pelo Decreto nº 264/2020, de 13 de novembro 
de 2020. 

Art. 3º O Conselho Consultivo do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha será composto por representantes de sociedade civil e órgãos públicos, 
em conformidade com o art. 29 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, arts. 17 a 20 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, 
bem como o art. 27 do Decreto Municipal nº 215, de 10 de outubro de 2020. 

§ 1º Os representantes de instituições da sociedade civil ou de ensino possuem seis vagas, distribuídas da seguinte forma: 

I - duas vagas para associações sem fins econômicos com objetivos relacionados à preservação do meio ambiente e/ou à educação ambiental; 

II - uma vaga para Associações de Bairros do entorno da Unidade de Conservação; 

III - duas vagas para Instituições, pública ou privada, de Ensino Superior, Médio ou Fundamental; 

IV - uma vaga para o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande. 

§ 2º Os representantes de órgãos públicos possuem seis vagas, distribuídas da seguinte forma: 

I – uma vaga para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; 

II - uma vaga para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

III - uma vaga para a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito; 

IV – uma vaga para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras, serviços públicos e transporte; 

V - uma vaga para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

VI - uma vaga para a Procuradoria Municipal. 

§ 3º O Conselho será presidido pelo administrador do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha. 

Art. 3º Cada instituição participante do Conselho Consultivo deverá indicar um representante e um suplente, que serão nomeados e empossados 
através da publicação de Decreto. 

Art. 4º O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, renovável por igual período. 

Art. 5º O Conselho Consultivo do Parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha deverá elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, 
contados a partir da sua instalação. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras, Estado da Bahia, aos 13 (treze) dias do mês de novembro de dois mil e vinte (2020). 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal  


