
 

 

 

DECRETO Nº 488/2013 

Nomeia as entidades e conselheiros eleitos na Assembleia Eleitoral 

do Conselho Municipal de Assistência Social, e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei 

Orgânica do Município, e em conformidade com as demais disposições 

legais vigentes e aplicáveis à espécies e; 

DECRETA: 

Art. 1º.  Nomeia entidades e conselheiros eleitos na Assembleia Eleitoral 

do Conselho Municipal de Assistência Social, são eles: 

I - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: 

Secretaria Municipal de Educação: 

Titular: Emicrar Carla Macêdo da Silva 

Suplente: Adriana de Araújo Azevedo  

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

Titular: Hagamenon  Magno Rego Pamplona 

Suplente: José Araújo de Souza 

 

Secretaria Municipal de Administração: 

Titular: Catherine da Franca Barreto 

Suplente: Rita de Cássia Mariano Tiago Marques 

 

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social: 

Titular: Edna Barbosa de Souza 

Suplente: Ana Cristina Mendes Rodrigues Borelli 

 

Secretaria Municipal de Saúde: 

Titular: Stela Maria de Almeida Mariani Leite 

Suplente: Daiane Alencar Julio Ribeiro 

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

Segmentos Religiosos: 

Titular: Gelson Fernandes Vieira (DIGNIVIDA) 

Suplente: Dilma Santos Silva (ECAJ) 

 

Associações Comunitárias 

Titular: Vitor de Jesus dos Santos (Associação Betel) 

Suplente: Valter Bastos Cunha Filho (Associação Betel) 

  

Instituições que trabalham em prol das pessoas com deficiências 

Titular: Jucineide Macedo de S. Martins (APAE) 

Suplente: Cesar Elpidio do Sacramento Almeida (APAE) 

  

Instituições que trabalham em prol da criança e do adolescente 

Titular: Vitor Cleber Pereira de Souza Araujo (LUZ DA ESPERANÇA) 

Suplente: Marcos Antonio Silva de Santana (LUZ DA ESPERANÇA) 

  

Instituições de apoio aos dependentes químicos 

Titular: Luiz Carlos Barbosa da Silva (Casa de Recuperação Águia) 

Suplente: Marcelo Lima Melo (Comunidade Terapêutica de Barreiras)  

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 489/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra I, do Loteamento 

Juscelino Kubistchek. 

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 

0008771301 o desdobramento do Lote 02 da Quadra I com área total de 

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

Juscelino Kubistchek, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-40.649 em 04 de abril de 2013, de propriedade 

de CELSO MUXFELDT inscrito no CPF sob o n° 283.317.969-34. 

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 Costa Rica; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 03; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 05.02.200.0239.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a Rua Costa Rica; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 01, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.00.003.5664.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 490/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 22, do Loteamento 

Jardim Imperial. 

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 

0009451301 o desdobramento do Lote 01 da Quadra 22 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Imperial, 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-1-16.699 em 15 de dezembro de 1999, de propriedade de 

ALPINIANO ALVES GUIMARÃES inscrito no CPF sob o n° 391.361.465-

20. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 12,50 metros de frente para a Rua Maria dos Santos 

Pereira; 12,50 metros de fundo com o lote nº 02; 10,0 metros do lado 

direito com a outra parte do lote nº 01; 10,0 metros do lado esquerdo com 

a Rua São Luiz, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e 

cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.20.300.0020.001. 

Lote P/01-B – 12,50 metros de frente para a Rua Maria dos Santos 

Pereira; 12,50 metros de fundo com o lote nº 02; 10,0 metros do lado 

direito com o lote nº 06; 10,0 metros do lado esquerdo com a outra parte 

do lote nº 01, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e 

cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.4493.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 491/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 14, 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 

0008041301 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 14 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-3-10.976 em 12 de junho de 2012, de propriedade de VÂNIA 

ALVES SANTOS inscrito no CPF sob o n° 639.462.205-25. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua São Jorge; 6,0 metros de 

fundo com a Rua José Mariano; 30,0 metros do lado direito com os lotes 

nº 17 e 18; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.900.0039.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua São Jorge; 6,0 metros de 

fundo com a Rua José Mariano; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 

16; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 15, perfazendo uma área 

total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.001.8006.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 492/2013 

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

Juscelino Kubistchek. 

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 

0008791301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra I com área total de 

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

Juscelino Kubistchek, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-40.649 em 04 de abril de 2013, de propriedade 

de CELSO MUSFELDT inscrito no CPF sob o n° 283.317.969-34. 

 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Costa Rica; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 05.02.200.0227.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua Costa Rica; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.00.003.5662.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 042, de 12 de Junho de 2013. 

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

ANTÔNIO GRESPAN – FAZENDA FLOR DO TROVÃO. 

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 2011-0070/TEC/LS-0015, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

ANTÔNIO GRESPAN, Pessoa física inscrita no CPF sob nº.514.619.439-

49, com sede à Av. Clériston Andrade, Nº557, sala 08, bairro Centro, 

neste município de Barreiras – BA, CEP:47.800-000, para localização, 

implantação e operação de atividade de pecuária extensiva, 

agricultura de sequeiro e silvicultura em de área de 852ha 85a 88ca 

(oitocentos e cinqüenta e dois hectares, oitenta e cinco ares e 

oitenta e oito centiares), nas Coordenadas UTM X: 0471000 / Y: 

8666298, na BR – 020/242, Estrada Municipal do Aeroporto, zona rural, 

Barreiras – BA, 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 – Respeitar as áreas de Reserva Legal do empreendimento conforme 

Lei Federal nº 4.771/65 e Lei Estadual 10.431/2006, aprovada pelo 

Decreto Estadual nº 11.235/2008, com interrupção de todos os acessos 

internos para terceiros e proibição da caça e pesca; bem como manter os 

limites e os aceiros da área de Reserva Legal 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 – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR). 

Prazo: 60 dias; 

VI – Realizar Supressão da Vegetação somente após a autorização do 

órgão ambiental competente; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VIII – São vedados a caça, a pesca a apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6514/2008; 

IX – Deverá utilizar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

X – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental, 

direcionado aos funcionários do empreendimento, objetivando menores 

índices de degradação ambiental; 

XI – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente – Trabalho Rural apresentado a esta SEMMAS; 

XII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIII – 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 

 


