
 

 

 

DECRETO Nº 356/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 38, do Loteamento 
Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 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. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0002981301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 38 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento 
Serra do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 
sob nº R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13de julho 
de 2000, de propriedade de PAULO BARBOSA DE SOUZA, inscrito no 
CPF sob o n° 667.083.625-20. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com 
parte do mesmo lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 
03, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.1550.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o 
lote nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 04, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4407.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 357/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 20, do Loteamento 
Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 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. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0002071301 o desdobramento do Lote 02 da Quadra 20 com área total 
de 383,46 m² (trezentos e oitenta e três metros quadrados e quarenta e 
seis centímetros), do Loteamento Serra do Mimo, inscritos no Cartório de 
Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-
BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-27.359 em 05 de fevereiro 
de 2013, de propriedade de JOAQUIM DOURADO DE MENEZES, 
inscrito no CPF sob o n° 137.576.105-63. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 31,96 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 02; 31,84 metros do lado esquerdo 
com o lote nº 01, perfazendo uma área total de 191,34 m² (cento e 
noventa e um metros quadrados e trinta e quatro centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 02.27.500.0646.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a Rua Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 32,07 metros do lado 
direito com o lote nº 03; 31,96 metros do lado esquerdo com parte do 
mesmo lote 02, perfazendo uma área total de 192,12 m² (cento e noventa 
e dois metros quadrados e doze centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.00.005.5038.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 358/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 10, do Loteamento 
Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 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. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0002571301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 10 com área total 
de 293,64 m² (duzentos e noventa e três metros quadrados e sessenta e 
quatro centímetros), do Loteamento Serra do Mimo, inscritos no Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de 
Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-4-21.117 em 21 de 
agosto de 2012, de propriedade de ROBERICO ROMULO AQUINO 
AIRES DE ALENCAR, inscrito no CPF sob o n° 267.877.255-15. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 24,48 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 04; 24,29 metros do lado esquerdo 
com o lote nº 03, perfazendo uma área total de 146,28 m² (cento e 
quarenta e seis metros quadrados e vinte e oito centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 02.27.500.0310.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 24,65 metros do lado 
direito com o lote nº 05; 24,48 metros do lado esquerdo com parte do 
mesmo lote 04, perfazendo uma área total de 147,36 m² (cento e 
quarenta e sete metros quadrados e trinta e seis centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 01.00.005.5015.001. 



 

 

 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 
 
 

DECRETO Nº 359/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 08, do Loteamento 
Bandeirante I. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 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. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0002921301 o desdobramento do Lote 09 da Quadra 08 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento 
Bandeirante I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 
sob nº R-1-18.242 em 11 de novembro de 2003 e R-2-18-242 em 27 de 
dezembro de 2004, de propriedade de ANTONIO ERISVALDO RUFINO 
BARBOSA, inscrito no CPF sob o n° 425.730.843-53. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com 
parte do mesmo lote nº 09; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 
11, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.500.0562.001. 

Lote P/09-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o 
lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 09, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6298.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 360/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 33, do Loteamento 
Aratu. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 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. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0002091301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 33 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento 
Aratu, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 
R-3-18.232 em 06 de março de 2013, de propriedade de FLAVIO 
SANTOS OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n° 025.517.015-70. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua Padre Alfredo Hasler; 6,0 
metros de fundo com o lote nº 22; 30,0 metros do lado direito com parte 
do lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 19, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.07.200.0734.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua Padre Alfredo Hasler; 6,0 
metros de fundo com o lote nº 22; 30,0 metros do lado direito com os 
lotes nº 23 e 24; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do lote 21, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7389.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 361/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições 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 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear a senhora Celita da Rocha Cunha Barreto, para 
provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH6, 
lotada no Gabinete. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 



 

 

 

DECRETO Nº 362/2013 

Exonera a pedido o servidor Jorge Luiz Dourado Silva, 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, a pedido, o servidor Jorge Luiz Dourado Silva, 
Chefe de Setor, símbolo NH6, da Prefeitura Municipal de Barreiras. 
 
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 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 363/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições 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 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear o senhor Jorge Luiz Dourado Silva, para provimento 
do Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

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

 
 
 

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 364/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições 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 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear o senhor Loilson da Silva Pinto, para provimento do 
Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na 
Secretaria de Educação. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 365/2013 

Exonera a pedido a servidora Maria Clara de Oliveira, 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 exonerada, a pedido, a servidora Maria Clara de Oliveira, 
Secretária Escolar, do Centro de Educação Infantil João Paulo II, da 
Prefeitura Municipal de Barreiras. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PORTARIA Nº 019/2013 

COLOCA EM DISPONIBILIDADE PÚBLICA AS CONTAS DO PODER 
EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO RELATIVAS AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município, e com base no disposto no Art. 31, 
parágrafo 3º da Constituição Federal, e Resolução TCM/BA nº 318/97 
alterada pela Resolução nº 428/2000. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Colocar em disponibilidade pública as contas deste Poder 
Executivo alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, de 
responsabilidade da ex-prefeita JUSMARI TEREZINHA SOUZA 
OLIVEIRA para exame e apreciação de qualquer contribuinte, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da presente Portaria. 

Art. 2º - Designar os servidores Gilberto Rocha Neto – matrícula 43198 
e Eliana de Santana dos Santos - matricula 43380, para 
acompanhamento e acolhimento de questionamentos e denúncias que 
deverão ser juntadas à respectiva Prestação de Contas Anual. 

Art. 3º - O contribuinte ou cidadão que desejar efetuar registro e/ou 
ocorrência referente a qualquer processo de pagamento, procedimento 
licitatório, contratos ou demais atos e fatos ocorridos durante o exercício 
em tela, poderá registrar no livro “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS”, 
disponível no próprio setor.  

Art. 4º - Será concedido gratuitamente ao contribuinte que desejar obter 
fotocópia de documentos constantes nas referidas Contas, até 10 (dez) 
páginas. 

Art. 5º - As fotocópias excedentes serão por conta do requerente, que 
indicará o local onde serão fotocopiadas sob a supervisão e 
acompanhamento de um servidor deste município. 

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

 
GABINETE DO PREFEITO - Em 04 de abril de 2013 

 
 
 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal - 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 024, de 04 de Abril de 2013. 
 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 03 (três) anos, a 
Empresa POSTO MACAUBENSE LTDA. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, 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, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 
tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0035/TEC/LO-0002, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por 03 (três) anos, 
a Empresa POSTO MACAUBENSE LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no 
CNPJ sob nº.40.605.115/0003-96, com sede na Rodovia BR - 020, Km 
577,5 (Barreiras / LEM), zona rural, Barreiras – BA, CEP:47.800-000, 
nome fantasia POSTO MACAUBENSE II, para operação de comércio 
varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
com capacidade total de armazenamento de 180 (cento e oitenta) 
metros cúbicos, nas Coordenadas UTM: X: 0463676 / Y: 8661952, 
Rodovia BR - 020, Km 577,5 (Barreiras / LEM), zona rural, nesta cidade 
de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos Condicionantes:  
 
I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 
apresentado a SEMMAS – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade e, conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT 
para postos de combustíveis; 
 
II – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 
combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 
 
III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos 
e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os 
sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos 
e os extintores, de acordo com o projeto apresentado a SEMMAS e às 
Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 
 
IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 
para os tanques subterrâneos; 
 
V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 
servem as ilhas de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente 
o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em 
instalação com Licença Ambiental; 
 
VI – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 
documentos autorizatórios para a operação da atividade de auto posto de 
combustíveis; 
 
VII – Deverá operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma 
Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de 
atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados 
de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de 
fevereiro de 2006; 
 
VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de 
combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente 
derramarem quando do descarregamento; 
 
IX – Informar imediatamente a SEMMAS, quando da ocorrência de 
vazamento; 
 
X – Os níveis de ruídos a serem emitidos pelo empreendimento deverão 
estar em conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, 
conforme Resolução CONAMA nº. 01/90; 
XI – 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; 
 



 

 

 

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 e Sustentabilidade 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 025, de 04 de Abril de 2013. 
 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 
ALCEU ADEMAR VICENZI E OUTROS – FAZENDA PITANGUEIRA. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, 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, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 
tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2011-0136/TEC/LO-0008, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) 
anos, a ALCEU ADEMAR VICENZI E OUTROS, Pessoa Física inscrita 
no CPF sob nº.245.643.200-25, com sede na Rua Paraíba, Nº416, 
Quadra 41, Lote 23, bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães – BA, 
CEP:47.850-000, para operação de armazenamento de grãos com 
capacidade de 19.800 T (dezenove mil e oitocentas toneladas) 
composta de moega, elevador, máquina de pré-limpeza, secador e 
06 (seis) silos metálicos verticais, sendo 04 (quatro) com 
capacidade para 2.700 T (duas mil e setecentas toneladas) cada e 02 
(dois) de 4.500 T (quatro mil e quinhentas toneladas) cada, localizado 
na Fazenda Pitangueira, nas coordenadas X: 0364393/Y:868843, 
Rodovia BA 460, (Sentido Luís Eduardo Magalhães – Tocantins), Distrito 
de Placas, Zona Rural, neste município de Barreiras, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  
 
I – Respeitar a área de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente – APP’s, com interrupção de todos os acessos internos para 
terceiros e proibição da caça; bem como manter os limites e os aceiros 
da área de Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

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 – Operar a unidade atendendo aos padrões de qualidade do ar e níveis 
de ruído, conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, os Artigos nº 46 ao 
50 do Decreto Estadual nº 14.024/2012  e a NR 15 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; 

IV – Manter as placas de sinalização de segurança nas dependências do 
empreendimento; 

V – 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; 

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

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

VIII – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente – Trabalho Rural, conforme apresentado a esta secretaria; 

IX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 
dos órgãos ambientais; 
 
X – Requerer nova licença a SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, para qualquer alteração que venha ocorrer 
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 
licença. De acordo com a Lei Municipal nº 921/2010 de 23 de Dezembro 
de 2010 (Código Municipal do Meio Ambiente), Artigo 57, Inciso III, a 
renovação deverá ser requerida com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias.  

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 e Sustentabilidade 

 

 

 


