
 

 

 

DECRETO Nº 528/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra L, do Loteamento 

São Paulo. 

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 

0006471301 o desdobramento do Lote 12 da Quadra L com área total de 

411,0 m² (quatrocentos e onze metros quadrados) do Loteamento São 

Paulo, 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-1-13.407 em 15 de setembro de 1992, de propriedade de CARMINDA 

DE ARAÚJO SANTOS inscrito no CPF sob o n° 290.482.305-00. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 6,35 metros de frente para a Rua Floriano Peixoto; 6,35 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 12; 23,50 metros do lado 

direito com a Rua Piauí; 23,50 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 12, perfazendo uma área total de 149,23 m² (cento e 

quarenta e nove metros quadrados e vinte e três centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 02.00.300.0840.001. 

Lote P/12-B – 7,35 metros de frente para a Rua Floriano Peixoto; 13,70 

metros de fundo com o lote nº 10; lado direito 23,50 metros com parte do 

mesmo lote nº 12 somado a 6,50 metros com a Rua Piauí totalizando 

30,0 metros; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, perfazendo 

uma área total de 261,77 m² (duzentos e sessenta e um metros 

quadrados e setenta e sete centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.4243.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 529/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 42, 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 

0012071301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 42 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-1-25.820 em 03 de outubro de 2012, de propriedade de 

IMOBILIÁRIA SANTA RITA inscrito no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-

54. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Peroba; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote 15; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.4496.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Peroba; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 13; 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 02.41.600.0234.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 530/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 29, 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 

0011731301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 29 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-1-21.900 em 24 de janeiro de 2011, de propriedade de LUCAS 

ALVES RODRIGUES inscrito no CPF sob o n° 035.072.095-94. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Sucupira; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote 15; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.4560.001. 



 

 

 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Sucupira; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 13; 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 02.41.000.0070.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

PORTARIA Nº 001/13, 17 DE JULHO DE 2013 

Aprova o Regulamento da IV Conferência Municipal de Cultura de 
Barreiras - Bahia e dá outras providências 

A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS – BAHIA, DIANA MARIA SUAREZ MUTTI MACÊDO, no 
uso de suas atribuições e considerando o disposto no Decreto nº 
523/2013, de 09 de julho de 2013, que convoca a IV Conferência 
Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia e o Regulamento da V 
Conferência Estadual de Cultura, 

RESOLVE 

Art.1º - Aprovar o Regulamento da IV Conferência Municipal de Cultura 
de Barreiras – Bahia na forma do Anexo Único desta Portaria. 

Art. 2º - A IV Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia será 
realizada em 01 de agosto de 2013. 

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes responsável 
pelas providências operacionais para a realização da IV Conferência 
Municipal de Cultura de Barreiras – Bahia. 

Art. 4º - Os casos omissos e conflitantes do Regulamento da IV 
Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia serão decididos 
pela Secretária Municipal de Cultura e Esportes. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DIANA Mª SUAREZ MUTTI MACÊDO 

Coordenadora Executiva 

IV Conferência Municipal de Cultura 

 

 

ANEXO ÚNICO 

REGULAMENTO 

IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BARREIRAS - 
BAHIA 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - A IV Conferência Municipal de Cultura de Barreiras – Bahia, 
convocada através do Decreto nº. 523/2013, de 09 de julho 
de 2013, é parte integrante da V Conferência Estadual de 
Cultura da Bahia e da III Conferência Nacional de Cultura, e 
tem por objetivos: 

 

I. Estimular a adesão aos Sistemas Estadual e Nacional de 
Cultura; 

II. Diagnosticar a situação do Sistema Municipal de Cultura; 

III. Elaborar um Plano de Ações Estratégicas para a Cultura 
no Município; 

IV. Estimular a implantação/consolidação do Sistema 
Municipal de Cultura; 

V. Estimular a elaboração de políticas culturais a partir das 
dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura; 

VI. Estimular o planejamento de políticas, projetos e ações 
municipais para a cultura com a participação e o controle 
da sociedade civil; 

VII. Eleger delegados para Conferência Territorial de Cultura; 

VIII. Eleger um delegado da sociedade civil para a 
Conferência Estadual de Cultura. 

 

Parágrafo único - A eleição dos delegados aludidos no inciso 
VII e VIII deste artigo será realizada em plenária, conforme 
critérios definidos no regulamento da IV Conferência 
Municipal de Cultura. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO TEMÁRIO 

Art. 2º - A IV Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia 
realizará seus trabalhos a partir do tema geral da III 
Conferência Nacional de Cultura: “Uma política de estado 
para a cultura: desafios do Sistema Nacional de Cultura”. 

§ 1º - O diálogo sobre o tema deverá ser desenvolvido de 
modo a articular as políticas de cultura e suas diretrizes em 
todos os níveis federativos de maneira transversal. 

§ 2º - O temário será subsidiado por textos-base, elaborados 
pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia ou pelo Município. 



 

 

 

Art. 3º - Constituirão eixos temáticos da IV Conferência Municipal de 
Cultura de Barreiras – Bahia: 

Eixo I - Implementação do Sistema Municipal de Cultura. 

Foco: impactos da Emenda Constitucional do SNC e da Lei 
Orgânica da Cultura da Bahia (12.365/2011) na organização 
da gestão cultural e na participação social nos três níveis de 
governo. 

Eixo II – A cultura no município: produção simbólica, 
cidadania e desenvolvimento. 

Foco: fortalecimento da produção artística e de bens 
simbólicos, proteção e promoção da diversidade das 
expressões culturais; garantia do pleno exercício dos direitos 
culturais e consolidação da cidadania; e economia criativa 
como uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4° -  A IV Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia será 
realizada no dia 01 de agosto de 2013, e terá caráter 
mobilizador, propositivo e eletivo. 

Art. 5º -  A IV Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia será 
presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou 
impedimento, pela Secretária Municipal de Cultura e 
Esportes. 

Art. 6º -  Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a IV 
Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia 
contará com a Comissão Organizadora Municipal que será 
composta por 06 membros, entre representantes do poder 
público municipal e entidades não governamentais, assim 
definidos: 

I – Representantes da Área Governamental 

a) Genivaldo de Oliveira Miranda – Secretaria Municipal de 
Cultura e Esportes; 

b) Emicrar Carla Macedo Silva – Secretaria Municipal de 
Educação; 

c) Maglon Ribeiro dos Santos – Sec. De Desenv. Da 
Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo. 

 

II – Representantes de Instituições Convidadas: 

a) Gélson Fernandes Vieira – Produtor Cultural 

b) Saulo Martins Bezerra - Uniqjob 

c) Ramom de Sousa Santos – Cia Teatrando 

 

Parágrafo único - A Coordenação Geral da Comissão 
Organizadora Municipal será exercida pelo titular da 
Secretaria Municipal de Cultura e Esportes. 

 

Art. 7º - Compete à Comissão Organizadora Municipal, respeitadas as 
definições deste Regulamento e do Regulamento da V 
Conferência Estadual de Cultura da Bahia: 

 

I – propor critérios de participação da sociedade civil, 

II - definir, local, pauta e programação da Conferência; e 

III- estabelecer as regras adicionais, realizar as 
articulações necessárias e programar as condições de 
organização da Conferência Municipal. 

 

§ 1° - A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê 
Executivo Nacional e ao Comitê Executivo Estadual as 
informações relacionadas aos incisos I e II deste artigo, até o 
dia 20 de julho de 2013. 

 

§ 2° - Os Eixos Temáticos da Conferência Municipal irão 
contemplar o temário nacional, sem prejuízo das questões 
locais. 

 

§ 3º - A Comissão Organizadora Municipal enviará à 
Comissão Organizadora Estadual o Relatório Final, bem 
como a relação dos delegados que serão inscritos para etapa 
Territorial e etapa Estadual, em formulário definido pela 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, obedecendo ao 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após a realização 
da Conferência Municipal. 

 

Art. 8º - As despesas para realização da IV Conferência Municipal de 
Cultura de Barreiras - Bahia, bem como as de participação 
dos delegados municipais nas etapas territorial V 
Conferência Estadual de Cultura, correrão por conta de 
dotações próprias, consignadas no Orçamento Anual do 
Município para o corrente exercício, ou serão custeadas 
através de colaborações provenientes de pessoas, 
instituições e órgãos parceiros. 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 9º -  A IV Conferência Municipal de Cultura de Barreiras - Bahia será 
integrada por artistas, agentes e produtores, grupos e 
entidades culturais, pontos de cultura, professores e 
estudantes, representações de movimentos relacionados à 
promoção da cultura, da paz, da juventude, do meio 
ambiente, do turismo, do desenvolvimento social, 
comunidades indígenas e quilombolas, das culturas 
populares, bem como pessoas interessadas em contribuir 
com o processo de formulação e implementação de políticas 
culturais. 

Art. 10 - Conforme o disposto do Regulamento da V Conferência 
Estadual de Cultura da Bahia a IV Conferência Municipal de 
Cultura de Barreiras - Bahia terá direito ao máximo de 25 



 

 

 

(vinte e cinco) delegados para a etapa Territorial e 01 (um) 
delegado para a etapa Estadual. 

Art. 11 -  A escolha de delegados municipais para a etapa Territorial da V 
Conferência Estadual de Cultura levará em consideração a 
proporção de 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. 

Art. 12 -  O número de delegados a serem eleitos deve corresponder a 
percentual do número de participantes na Conferência 
Municipal, conforme previsto no Regulamento da V 
Conferência Estadual de Cultura da Bahia e no Anexo II do 
Regimento Interno da III Conferência Nacional de Cultura, 
assim definido: 

Nº de participantes Delegados a serem eleitos para: 

Conferência 
Territorial 

Conferência 
Estadual 

De 25 a 500 5% dos participantes 01 

Acima de 500 25 01 

 

§ 1º - Para cada delegado titular selecionado deverá ser indicado um 
suplente correspondente, que será credenciado perante comprovada 
ausência do titular. 

§ 2º - A eleição de representações da sociedade civil deverá recair 

preferencialmente dentre  pessoas com efetiva participação e 

contribuição para a cultura no município, no território ou no estado, 

devendo pertencer a segmentos diversos. 

§ 3º - As indicações de representação dos Poderes Públicos deverão 

recair, preferencialmente, em pessoas que atuem em órgãos ou 

comissões municipais relacionados à cultura.  

§ 4º - Para o cálculo do número de delegados tomando como base o 

percentual de 5%, será considerado o decimal a partir de 0,5 (meio 

ponto) para a aproximação numérica para o próximo número inteiro.  

Art. 13 - Para que a Conferência Municipal seja válida para a etapa 

territorial e estadual e perante a III Conferência Nacional de 

Cultura, será necessária a comprovação de quorum mínimo 

de 25 (vinte e cinco) participantes, com representação da 

sociedade civil e da área governamental. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 066, de 17 de Julho de 2013. 

Prorrogar a Licença de Implantação (LI) expedida através da Portaria 

Gab. Nº089 de 17 de Janeiro de 2011 (LO) por 18 (dezoito) meses, a 

Empresa TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – 

LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL. 

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 2010-0153/TEC/LI-0019, com 

Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – 

Conceder prorrogação da Licença de Implantação (LI) expedida através 

da Portaria Gab. Nº089 de 17 de Janeiro de 2011, por 18 (dezoito) 

meses, cujo vencimento será em 17 (dezessete) de Janeiro de 2015, à 

Empresa TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.05.761.656/0001-40, nome de 

fantasia LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, com sede na Fazenda 

Venha Ver, Estrada Barreiras / Catolândia, KM 04, zona urbana, Barreiras 

- BA, CEP:47.800-000, para continuação da implantação da atividade de 

Loteamento urbano situado na Estrada Barreiras / Catolândia, KM 04, 

zona urbana, Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes. 

 

Art. 1º - A prorrogação desta Licença de Implantação se dá, por tratar-se 

de uma obra de construção civil, havendo, portanto atraso no cronograma 

de execução.  

 

Art. 2º - Após analise técnica, o empreendimento cumpriu rigorosamente 

todos os condicionantes propostos até a presente data e, ainda deverá 

considerá-los, até a finalização desta Portaria. 

 

Art. 3º - 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. 4º - 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. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 


