
 

 

 

DECRETO Nº 374/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 36 da Quadra D, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

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 

0001771301 o desdobramento do Lote 36 da Quadra D com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento 

Parque Novo Horizonte, 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-3-14.686 em 10 de julho de 2007, de 

propriedade de FRANCISCO AGRINEAR RODRIGUES, inscrito no CPF 

sob o n° 593.297.855-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/36-A – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 35; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 34; 

36,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 36, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.12.900.0403.001. 

Lote P/36-B – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 35; 36,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 36; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote 38, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6781.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 375/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 111, do Loteamento 

Morada da Lua. 

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 

0002851301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 111 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento 

Morada da Lua, 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-1-27.454 em 06 de março de 2013, de propriedade de VITOR 

SABACK BRECHBUHLER, inscrito no CPF sob o n° 806.246.855-00. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações daaprovação do 

desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua Coronel Martiniano 

Caparrosa; 6,0 metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado 

direito com os lotes nº 24, 25 e 26; 30,0 metros do lado esquerdo com 

parte do mesmo lote nº 21, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento 

e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.07.700.1343.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua Coronel Martiniano 

Caparrosa; 6,0 metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote 19, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7823.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 376/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 40 da Quadra 03, do Loteamento 

Divisa III. 

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 o desdobramento do Lote 40 da Quadra 03 com 

área total de 363,10 m² (trezentos e sessenta e três metros quadrados e 

dez centímetros), do Loteamento Divisa III, 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-1-14.227, de propriedade de 

IMOBILIÁRIA DIVISA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 

16.446.478/0001-80. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/40-A – 7,20 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 7,20 metros de fundo com o lote nº 39; 25,21 metros do lado 

direito com o lote nº 40-B; 25,17 metros do lado esquerdo com a Rua do 

Massaranduba, perfazendo uma área total de 181,40 m² (cento e oitenta 

e um metros quadrados e quarenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.5838.001. 

Lote P/40-B – 7,20 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 7,20 metros de fundo com o lote nº 39; 25,26 metros do lado 

direito com o lote nº 38; 25,21 metros do lado esquerdo com o lote 40-A, 

perfazendo uma área total de 181,70 m² (cento e oitenta e um metros 

quadrados e setenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.500.0793.001. 

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

revogando Decreto 279 de 16 de outubro de 2012. 

 

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 026, de 09 de Abril de 2013. 

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

SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E ÓLEO VEGETAL 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 2012-0327/TEC/LS-0048, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E ÓLEO VEGETAL 

LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.16.700.912/0001-06, 

com sede na Rodovia BR – 135, Km 04, Distrito Industrial de Barreiras, 

Barreiras – BA, CEP:47.800-000, para atividade de fabricação de ração 

animal e óleo vegetal em bruto (caroço de algodão), com capacidade 

instalada de processar 80 T/dia (oitenta toneladas por dia), nas 

coordenadas UTM: X: 0503083 / Y: 8662683, na Rodovia BR – 135, Km 

04, Distrito Industrial de Barreiras, neste município de Barreiras, 

mediante o 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 – Deverá utilizar somente matéria-prima (caroço de algodão) oriunda de 

empreendimentos que possuem regularização ambiental (licença 

Ambiental) vigente; 

III - Deverá utilizar somente material lenhoso (lenha) oriundo de 

fornecedores devidamente regularizados ambientalmente, sendo 

imprescindível a contra apresentação à SEMMAS do devido DOF – 

Documento de Origem Florestal;  

IV – Efetuar as devidas manutenções preventivas em todas as máquinas 

e equipamentos, como também em todas as conexões, para evitar 

possíveis vazamentos e sinistros à unidade fabril;  

V – Deverá manter atualizados o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-

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

dezembro de 1994, Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 



 

 

 

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

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

a respectiva ART do responsável técnico; 

 

VI – Deverá realizar o transporte de óleo vegetal bruto somente por 

empresa devidamente regularizada ambientalmente; 

VII - 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; 

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

recicláveis e encaminha-los para destino final adequado; 

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. 

 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 

 

 

 

PORTARIA / ADM Nº 13 / 2013 

Estabelece novas datas para as entrevistas dos candidatos selecionados 

no Processo Seletivo Simplificado 001/2013., e revisão curricular 

O Secretário de Administração, no uso das suas atribuições legais: 

RESOLVE 

Art.º 1º - Ficam estabelecidas as novas datas determinadas para a 

entrevista dos candidatos selecionados na primeira fase do Processo 

Seletivo Simplificado 001/2013., para os dias 16, 17 e 18 de abril 

corrente, mantendo-se os mesmos locais e horários predeterminados.  

Art. 2º - Fica determinada a revisão curricular dos candidatos inscritos no 

Processo Seletivo Simplificado 001/2013. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

Barreiras, 09 de abril de 2013. 

 

Geraldo Dias Abbehusen 

Secretário de Administração 

 


