
 

 

 

DECRETO Nº 532/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 12, 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 

00013211301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 12 com área total 

de 379,20 m² (trezentos e setenta e nove metros quadrados e vinte 

centímetros) 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-2-15.439 em 09 de fevereiro de 2001, de 

propriedade de MARCOS MAZALI inscrito no CPF sob o n° 045.947.878-

86. 

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 Rua Marcos Freire; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 31,40 metros do lado direito com o lote 05; 

31,60 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 189,0 m² (cento e oitenta e nove metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.6839.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Marcos Freire; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 31,60 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 04; 31,80 metros do lado esquerdo com o lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 190,20 m² (cento e noventa metros 

quadrados e vinte centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.06.700.1608.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 533/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra E, do Loteamento 

Leopoldina Castro. 

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 

0010801301 o desdobramento do Lote 18 da Quadra E com área total de 

300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Leopoldina 

Castro, 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-1-14.389 em 23 de julho de 1993 e R-4-14.389em 19 de março 1999, 

de propriedade de MARIA FERREIRA DA SILVA inscrito no CPF sob o 

n° 630.377.185-87. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 5,0 metros de frente para a Av. Ventuosa de Brito; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com o lote 

16; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 18, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.27.600.0853.001. 

Lote P/18-B – 5,0 metros de frente para a Av. Ventuosa de Brito; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6008.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 534/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 09, 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 

0010011301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 09 com área total 

de 396,0 m² (trezentos e noventa e seis 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 HELDER 

CAMPOS inscrito no CPF sob o n° 872.265.883-15. 

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 João Batista Figueiredo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 33,0 metros do lado direito com o 

lote 02; 33,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 



 

 

 

perfazendo uma área total de 198,0 m² (cento e noventa e oito metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.000.0859.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Batista Figueiredo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 33,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 03; 33,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

04, perfazendo uma área total de 198,0 m² (cento e noventa e oito metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6882.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 535/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 46, 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 

0009531301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 46 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 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/05-A – 12,0 metros de frente para a Rua Augusto dos Anjos; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 05; 15,0 metros do lado 

direito com o lote 04; 15,0 metros do lado esquerdo com a Rua da 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7832.001. 

Lote P/05-B – 15,0 metros de frente para a Rua da Peroba; 15,0 metros 

de fundo com o lote nº 04; 12,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 05; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.600.0364.001. 

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

 

 
 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 536/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 e 15 da Quadra 08, do 

Loteamento Bandeirante. 

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 

0010691301 o desdobramento do Lote 13 e 15 da Quadra 08 com área 

total de 500,0 m² (quinhentos metros quadrados) do Loteamento 

Bandeirante, 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-1-19.337 em 27 de julho de 2003, de propriedade de OSWALDO 

VERIDIANO GUEDES ALCOFORADO NETO inscrito no CPF sob o n° 

368.998.014-34. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 5,0 metros de frente para a Rua Amália Menezes; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 14; 25,0 metros do lado direito com o lote 

11; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 13, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.7163.001. 

Lote P/13-B e P/15-A – 8,0 metros de frente para a Rua Amália Menezes; 

8,0 metros de fundo com os lotes nº 14 e 16; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 13; 25,0 metros do lado esquerdo com parte 

do lote nº 15, perfazendo uma área total de 200,0 m² (duzentos metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7474.001. 

Lote P/15-B – 7,0 metros de frente para a Rua Amália Menezes; 7,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com parte 

do lote nº 15; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, perfazendo 

uma área total de 175,0 m² (cento e setenta e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.7476.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 537/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 e 07 da Quadra 21, 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 
0011541301 o desdobramento do Lote 06 e 07 da Quadra 21 com área 
total de 767,79 m² (setecentos e sessenta e sete metros quadrados e 
setenta e nove centímetros) 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 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/06-A e P/07-A – 16,26 metros de frente para a Rua Glauber 
Rocha; 16,26 metros de fundo com o lote nº 05; 29,56 metros do lado 
direito com os lotes nº 27, 14 e 13; 27,91 metros do lado esquerdo com 
partes dos lotes nº 06 e 07, perfazendo uma área total de 464,77 m² 
(quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados e setenta e sete 
centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.51.400.0582.001. 

Lote P/06-B e P/07-B – 11,06 metros de frente para a Rua Glauber 
Rocha; 11,0 metros de fundo com o lote nº 05; 27,91 metros do lado 
direito com parte dos lotes nº 06 e 07; 26,80 metros do lado esquerdo 
com a Rua da Libertação, perfazendo uma área total de 303,02 m² 
(trezentos e três metros quadrados e dois centímetros) – inscrição 
imobiliária nº 01.00.006.6778.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
 

Prefeito de Barreiras 
 

 

DECRETO Nº 538/2013 

Exonera a pedido a servidora Isis Polianna Silva Ferreira, 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 Isis Polianna Silva 
Ferreira, Farmacêutica III, lotada na Secretaria de Saúde, desta 
Prefeitura. 

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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 18 de julho de 
2013. 

Art 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

ERRATA da Portaria SEMMAS Nº 052 de 18 de Junho de 2013, 

Publicada no Diário Oficial Municipal Nº1524 que CONCEDEU 

Licença Simplificada (LS) para Comércio varejista de Combustíveis 

e Lubrificantes, válida por 02 (DOIS) anos, a Empresa POSTO 

SERRA GERAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 

ONDE LIA –SE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 

02 (dois) anos, a Empresa POSTO SERRA GERAL COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.09.126.025/0001-00, com sede à Rua José Bonifácio, Nº1.211, 

bairro Centro,  Barreiras – BA, CEP:47.800-090, nome fantasia POSTO 

SERRA GERAL, para localização, implantação e operação de comércio 

varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, com 

capacidade total de armazenamento de 60 m
3
 (sessenta  metros 

cúbicos), nas Coordenadas Geográficas S 12° 09’ 30” / W 44° 59’ 47”, na 

Rua José Bonifácio, Nº1.211, bairro Centro,  Barreiras – BA, 

CEP:47.800-090, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

LÊ-SE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) 

anos, a Empresa POSTO SERRA GERAL COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.09.126.025/0001-00, com sede à Rua Ruy Barbosa, Nº69, Quadra C, 

bairro Vila Regina, CEP: 47.805-010, nome fantasia POSTO SERRA 

GERAL, para localização, implantação e operação de comércio varejista 

de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, com 

capacidade total de armazenamento de 60 m
3
 (sessenta  metros 

cúbicos), nas Coordenadas Geográficas S 12° 09’ 30” / W 44° 59’ 47”, na 

Rua Ruy Barbosa, Nº69, Quadra C, bairro Vila Regina, CEP: 47.805-

010, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes: 

Barreiras (BA), 22 de julho de 2013. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 071, de 22 de Julho de 2013. 

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

ROBERTO WYPYCH – FAZENDA RABUSKE. 

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 2009-0036/TEC/LS-0017, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

a ROBERTO WYPYCH, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.393.561.249-49, com sede à Rua Bom Jesus, Nº89, bairro Juvevê, 

Curitiba - PR, CEP:80.035-010, para localização, implantação e operação 

das atividades de agricultura em regime sequeiro em 2.041ha 13a (dois 

mil e quarenta e um hectares e treze ares) e 100,00 ha (cem hectares) de 

agricultura irrigada através de pivô central, nas coordenadas UTM 

0413962 / 8692622, na Fazenda Rabuske, localizada na Estrada do 

Café, 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 a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas 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 – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Construir na base do tanque de armazenamento de combustível, 

bacia de contenção devidamente impermeabilizada, bem como, construir 

piso impermeável na área de abastecimento de veículos e máquinas 

agrícolas, emoldurado com canaletas de contenção ligadas à caixa 

separadora de água e óleo; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

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

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XII – Implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

XIII – São vedados a caça, pesca, 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 

6.514/2008; 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 

 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 072, de 22 de Julho de 2013. 

 

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

DIMAS PROCÓPIO MOREIRA – FAZENDAS PROCÓPIO, PROCÓPIO 

II E PROCÓPIO III. 

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 2011-0131/TEC/LS-0027, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

DIMAS PROCÓPIO MOREIRA, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.390.475.639-72, com sede à Rua José Paraibano, Nº50, bairro Jardim 

Ouro Branco, Barreiras - BA, CEP:47.800-000, para localização, 

implantação e operação atividade de pecuária extensiva (criação de 

bovinos) em área de pastagem de 1.668ha 84a 05ca (um mil, 

seiscentos e sessenta e oito hectares, oitenta e quatro ares e cinco 

centiares), nas coordenadas UTM  0450053/8677387 e 

0451269/8670902, nas Fazendas Procópio, Procópio II e Procópio III, 

localizadas na Rodovia BR 242, Km 844, à direita mais 15 km, 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 a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas 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 – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Construir na base do tanque de armazenamento de combustível, 

bacia de contenção devidamente impermeabilizada, bem como, construir 

piso impermeável na área de abastecimento de veículos e máquinas 

agrícolas, emoldurado com canaletas de contenção ligadas à caixa 

separadora de água e óleo; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XII – Implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XIII – Implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

XIV – São vedados a caça, pesca, 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 

6.514/2008; 

XV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscali   zação 

dos órgãos ambientais; 

 

XVI – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 073, de 22 de Julho de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa SOMEB – SOCIEDADE MÉDICA DE BARREIRAS 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 2012-0185/TEC/LS-0025, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa SOMEB – SOCIEDADE MÉDICA DE BARREIRAS LTDA., 

Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.07.344.075/0001-39, nome 

fantasia HOSPITAL SOMEB, com sede à Rua das Turbinas, S/N, bairro 

Barreirinhas, Barreiras - BA, CEP:47.800-160, para localização, 

implantação e operação atividade de Unidade Hospitalar composta 

de 57 (cinqüenta e sete) leitos, nas Coordenadas UTM: 499894 / 

8658653, localizado na Rua das Turbinas, S/N, bairro Barreirinhas, nesta 

cidade de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

 

I - Fornecer aos funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), 

conforme orientação de profissional legalmente habilitado em segurança 

do trabalho, sendo obrigatório o seu uso; 

II - Os resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, deverão ser, 

obrigatoriamente, acondicionados em local específico e separado do lixo 

doméstico;  

III – Deverá elaborar e cumprir, integralmente, o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS, com base na CONAMA 

Nº283, de 12 de julho de 2001;  

IV – Deverá apresentar a SEMMAS, quando em operação, Alvará de 

Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Barreiras e Alvará 

Sanitário emitido pela 25ª Diretoria Regional de Saúde – DIRES; 

 

V – Deverá apresentar a SEMMAS, quando em operação, Plano de 

Emergência e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

com a respectiva ART do profissional habilitado e credenciando ao 

respectivo conselho de classe; 

VI – Deverá adotar treinamento periódico a todos os funcionários 

envolvidos no sistema de coleta, segregação e transporte dos Resíduos 

Sólidos de Saúde – RSS, conforme estipula o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS; 

VII – Deverá implantar procedimento de aproveitamento econômico dos 

resíduos sólidos recicláveis (papelão, vidros, plásticos), com o intuito 

primordial de minimizar os impactos ambientais; 

VIII – Deverá manter todos os insumos e medicamentos devidamente 

armazenados de modo a não oferecer riscos aos funcionários e ao 

ambiente; 

IX – Deverá atender à Norma Regulamentadora – NR 32, do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MET, que tem por finalidade estabelecer as 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 

daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral; 

X – Implantar o projeto físico da SOMEB conforme apresentado e deferido 

pela DIVISA – Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, vinculada à 

Secretaria Estadual da Saúde, processo nº 0344/2011;  

XI – Deverá atender as legislações de referência (Resolução RDC nº 50, 

de 21/02/2002 – ANVISA/MS, Resolução RDC nº 307, de 14/11/2002 – 

ANVISA/MS, Resolução RDC nº 189, de 18/07/2003 – ANVISA/MS e 

Portaria nº 453, de 01/06/1998 – SVS/MS); 

XII – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais;  

XIII – 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 

 

 


